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Választott
a lecsónkul! Magyarország, a 
dacára annyi seenvedésünkuek, 
lerongyoh-witguiikimk, iiincöte- 
leiioégünknek. valami bizakodó 
or\>m fogja el a lelkünk, mert 
leatet öltve, látjuk ebben az 
agyongyötört országban a ke- 
rasefcényi cerme diadalát. Azok 
•ij érték el n többséget, akik 
magyarságuk, keresztény hitük, 
munkálkodásuk és becsületeasá- 
oúkr.él fogva vannak arra pre- 
dosetinalva. h">gy Magyarorszá
got ebből a kaotikus rürzavnr- 
ből egy szebb é« jobb. csönd© 
sebb éa boldogabb jövő felé 
vigyék. Tudjuk, hogy megpró
báltatásaink roécr nem értek, vé
get, tudjuk, hogy vaunak üröm
poharak. amiket ki keM ünte- 
'.üiuk, de nagyobb hittel, a jobb 
jövőbeli való határozottabb biza 
„i Kláriit ni baladunk er.utáu. mert 
egy szilárd bázisunk már van, 
ctaoeTtény parlamentünk,amely- 
"ől —- hisszük, hogy joggal — 
feltesszük n*t. hogy mindenkor 
a napi jxbiuka zűrzavarától 
nten'en, magsa szempontok által 
■. -eaéroltetvo fogja ezernyi súlyon, 
életbevágó feladatát megoldani.

V választás bizonyltja cgyréavt
st íxmizeti irányzat jogosultáé- 
gát, másrészt hatalmaaerejű eá- 
Matot ad »  nemzetietlen, 
destruktív irányzat teudeneiozu- 
san boáh'itott s az-óTa rég felis
mert — ba/,ug*Agüira Az
< lső lépés ezzel megtörtént Ma
gyarország újjáépítésének nagy 
maukájában. most már nem v á 
rónk mást, mint a keresztény 
nemzeti parlament munkájának 
megindultál, melynek követke- 
•<-tes<>n keresztényi és nemzeti 
ir.inyb.rn kel! kifejlődnie.

Támogatjuk minden erőnkkel, 
íu Jásunkkiil, akarásunkkal a 
nemzeti parlamentet, mindaddig, 
amíg »em jobbra, sem balra 
mm tekintve, keményen balad 
a nemzet által megjelölt utón, 
••>bii a nép ellen e» mindig a 
népért. De azt is leszögezzük, 
h >gy mi leszünk a* oltók. akik
től szemben találja magát, akár 
h.íijozó. erélytelen vagy meg- 
zlkttvó lesz, akár jobb vagy bal- 
•eié val* ksnyarodáMal egyéai 
•Vdwkéknek behódolva, holi- 
«tgányra viszi a ni agyarsás 
■ gyét.

Merénylet Horthy fővezér ellen
A bécsi kommunisták akciója M agyaro rszág  ú jabb  forradalm ositására.

Hajat turKW tton tetőt
fítu iaprit. 1920 j a *  3 0 .

Csak most jutottak nyilvánosság ele azok az adatok, amelyek Horthy fővezér ellen tervezett merény
letet teljes valóságukban tartalmazzák. Mint már akkor is megírtuk, a merénylet szálai Rácsén keresz
tül egészen lxminig nyúlnak el, s hogy a fővezér elleni merénylet csak bevezetője lett volna azoknak a 
sorozatos bűntényeknek melyeket a moszkvai központ utasítására egy ész Közép-Európában végrehajtani 
akart a Béesbe menekült magyar kommunisták jól szervezett csoportja.

Horthy megölésének végrehajtására egészen külön kis csoportot szerveztek, mely a legapróbb rész
letekig kidolgozta a merénylet tervét. Egészen különállóan ettől a csoporttól, küldött Hevesi volt népbiztos 
„elvtárs* Budapestre munkasruhába öltöztetett agitátorokat, akik a Máv. gépgyárban, a Nicholson gyár
ban, a Danubius hajógyárban és a Ganz gvárban elégedetlenséget akartak s z í t a n i ,  te rvü k  áronban kérész 
tény munkást est véreink éberségén meghiúsult.

Heavatott forrásból értesülünk úrról, hogy ezek » minden emberi érzést arculcsapó cselekedetek 
az enter.te vezető fértiainuk legnagyobbmérvü felháborodását vál’ották ki, és magas helyről jött utasitás 
szerint aa Itt időző entente politikusok a leghathatósabb támogatást 
helyezték kilátásba a bolsevik lekkel szemben folytatott küzdelm ünk  
eredm ényességének biztosítására. Jelen órákban nagyjelentőségű  
tanácskozások fo lynak, m elyek úgy politikai, mint gazdasági tekin
tetekben egyaránt fontosak a közeljövőben várható nagy események  
tervszerű k ivédésére.

Horthy fővezér ellen tervezett merényletet s külföldi szociáldemokrata rajtó egyébként teljesen 
elferdítve hozza a világ tudomására.

Szocláldem oMs ohnomunba Prágádon.
Kenner, Ausztria szociáldemokrata külügyi államtitkárja „elvtársával*, 

Tusai* cseh miniszterelnökkel, védelmi szövetséget kötött Magyarország ellen, 
hogy Magyarország esetleges megmozdulása esetén „proletárszolidaritással* 
védjék meg a tőlünk jogtalanul elrablóit területeket.

Ehhez a hírhez igazán nem kell kommentár. A  keresztény öntudatra ébredt 
magyarság, a nemzetközi szociáldemokrácia mezébe bujtatott zsidó imperialista 
törekvések leóloázója, nagy szálka a külföld szemében. Rennertől, aki máskü
lönben Kun Béla leghangosabb protektora, nem is várhatunk mást, mint az 
ellenséges érzület ily kézzelfogható kinyilatkoztatását. Ami Tusar-t illeti, ő sem 
különb szövetségesénél, amennyiben mind a ketten a zsidó nagytőke által 
lepénzelt szociáldemokrata-demagógok, akiknek pünkösdi királysága remélhető
leg már csak rövid ideig fog tartani.

Francia politikai körökben különben ez a szövetkezés nagy visszatetszést kelt...
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9 zsidóság sovinizmusa.
Lóvéi

Tisztelt Szerkesztősé sí!
A megszállott területen lakó 

zsidók visdiedésére vonatkozó
lag hadd szolgáljon a még nem 
eléggé antiszemitáknak figyel
meztetésül a következő eset. 
Egy egyetemi karhatalmistul tár- 
k.ur.tihI hazamentünk a kará
csonyi ünnepekre a cseh meg 
szállás alatt lévő Dunaszerda- 
h.-lyre, ahol Rylvcster estéjén 
cirv a kaszinóban megtartott es 
télyen elhuzattuk a cigánnyal 
az „Erger, Herger, Schouberger* 
kezdetű nótát. Az ottani, „szó 
ei ildernokrata zsidó eivtársak", 
akik most vérbeli cseh szociál
demokratáknak csúfoljak magu
kat, annyira felháborodtak ezen 
a „magyar merészségen", hogy 
rögtön feljelentettek bennünket, 
mint Horthv kémjeit, a nemzeti 
hadsereg tisztjeit mint magyar 
propagandistákat, akikkel ala
posan e! kell bánni, hogy meg- 
emlegessék uzt az időt. amidőn 
a eseti-szlovák állameszme el
len fel mertek szólani. Hogy 
hogyan függ össze a Schönber- 
ger elvtái s a cseh szlovák állam
eszmével, azt bizonyára csak az 
ottani zsidó elvtársak tudják 
Kiég az hozzá, hogy társamat 
elfogták, velő alaposan elbántuk, 
s internálták az ottani jeruzsá 
lenn elvtársik diadalüvöltése 
mellett. Nettem sikerült sze
rencsésen megszöknöm. A  vá
ros s a vidék keresztény la
kossága felháborodolt
e» újabb. — a többi gaztettek 
sorozatába méltán beleülő ese
ten.

A nyáron
történt internálások szintén az 
ottani köpöir, egforgató zsidó 
szociáldemokraták árulkodásü- 
n ik következménye. A csalló
közi nép imádja Horthvt,

s türel
metlenül várja az időt, hogy a 
csehek s a velük karöltve dol
gozó zsidók jármát lerázza ma
gáról.

E ijij egyetemi karhatalmiatu.

Lesz-ezsidótörvény?
Pogrommal a zsidókérdést 

nem lehet megoldani.
Kz. volt kezdettől fogva a tűi 

álláspontunk és ez ina is. Tör
vény kell, radikális, igazságot 
tévő törvény, hogy a zsidókér- 
<1 • folyton felfakadó sebét végre 

és egyszeramindenkorra — 
orvosolni tudjuk. A zsidóknak 
-  ha volna bennük egy kis 

önkritika, be kellene látniuk 
törekvéseink jogosságát, nem 
kei! mo kézzel-lábbal tiltakozni 
az eikérünjctetien igazságtétel

elöl, nem kellene tel.-kürtőim 
a külföldet minden istenadta 
héten a magyarországi nemié 
tező pogrommal, hanem meg 
várni a törvényes, jogos és igaz
ságos határozatot, engedelmes 
kodul annak,beletörődni az -ig.vi ; 
uiegváitoztathatailanba

Ilyen viselkedést vártunk, ami 
kor elősz.ír léptünk a közvéle
mény elé a zsidókkal szemben 1 !• 
állított programinunkkal.sőszit! 
tón niagvalva, sokkal több ö n is 
meretei és bíinbármtot tételez
tünk fel róluk. Ámde a tények 
egészen mást bizonyítottak be, 
a zsidóság ugyanis, amíg egy 
részről hamis beállításban ,.i ne 
kezeli izgatás"-sá próbálta n.nz 
galumnkut lefokozni, m >- . 
ről hatalmában elbizakodott es 
olyannyira jellemző perfnl maga
tartásával komikussá igyekezett 
minden rad:kális keresztény kí
sérletet eltorzítani

Alattomban folytatott akna
munkájának-eredményét —- saj
nos mi is felfedeztük es
szomorúan kel megállapítanunk, 
hogy az a „lelkes és nagy tábor, 
mely augusztus forró napjaiban 
a leghangosabban esküdött meg 
a zsidóprobléma megoldásának 
véghezvitelére, ma a negyedére 
csökkent, másrészt azonban 
mégis eredménynek kell betud
nunk azt, hogy ezek a megmara 
dottak azután hűek adott sza
vukhoz és ma is ki merik mon
dani a nagy kérdést mi lesz 
a zsidókkal? Természetes, hogy 
a felelet is mái rég formulázvu 
van ; Ki a zsidókkal

A nemsokára összeülő nem 
zetgyülésnek egyik legégetőbb 
feladata lesz a zsidótörvény meg
alkotása. Bár eddigi tapasztala
taink szerint ez a törvény nem 
lesz mindenben hű kópiája a 
mi radikális követelésünknek, 
mégis elvárjuk a keresztény 
parlamenttől, hogy dűlőre viszi 
ezt az elódázhatatlan és rendkí
vül fontos ügyet

1 >e igenis, felelős lesz uz a ke
resztény és magyar, nemzeti 
parlament, amely felrúgva ke
resztényi, magyar és nemzeti 
mivoltát eladja, vagy eláinittatja 
magát és prédául dobja oda ezt 
az országot a zsidó Mammon- 
nak. . .

így lesz-e vagy úgy V Ki tud
ná előre megmondani t* Keresz
tény felfogásunk, igazságérze
tünk azt mondatja velünk, hogy

Szovjeízsídó.
Irtn Kiss Menyhért

\z ország rom , vér könny é-i átok.

N« m láttak >Iy<pt n Kárpátok.
A r-e i tatár tiirékdulás.
hh bez kApóst trvfás kirándul fi s.

Le::jobb,jaink hontalaiiok.
[).- íia iie ia  nej1>•* gya log
Vh•ív  vasúton j. • a jón, jón. mint folyni
A / . . . .  • .1 •Hídon komoly m
K i hót innen iiii ta. buta mag »r,
A ;v. pti..->ag itl hazát akar.
'/>, ilo h-iryen i \»-.v törvény. akarat.
Az:I a mi reT? keresztény sz ainarat
Ki nemet mom veurezze ki bitó.
l r a szovjet/siidő .
Ók itt a dbsófc.. a nagyok,
fi;;,jgyen  lem. ii< mniryar vagyok.
llo •jy t i 'V ' • •*n ít jó l harco !tnm.
S nem szók ion i át éj jó l titok bán
Huhsovlknok, ii «* es inkán bet(»gen

*d ina'iitiia m; n« inzetoin . .
A lűgosnak. (■-.Fonák elluit uiák
Fo 1 Virradt a t*r« ntinögötu zsb lónak.
i » szállított n. :«imk, u_y szeivtott
Fapirbakkaiic .•t. par irs? A l t
Ma. mind nept eárrái /S:nnokab
N hii<> véle inén y. szaluid szó. gondol
Nem kózö-ség • de vilapvs alas
Kgy hallatlan honfoglalIÁM.
C* iipusz taknv- »sok, zsidó bök hónk .
' i  , ■ . értetek pen
rll.’.tdi sá-]óP,?ti orszánpusztité 
Bzovjetzaiiló .
Antiéi, német v;.;jy francia. 
Krisztusban mind atyauifla. 
Megérti, mi fájA panasz,

Panamák, korrupciók, milliós 
lánckereskedelmek, árdrágítók, 
forradalmak, zsidórabbik Eldo- 
rádója, Magyarország, fordítsuk 
rneg a te képed és nézzünk a 
te kis embereid, szürke roboto- 
said életébe egy kissé mélveb 
ben bele .

Nem támadunk, nem provo
kálunk, az igazságot szegezzük le 
akkor, amikor a sok ezer hasonló 
eset közül egyet kiragadva, egyik 
hivatal tisztviselőnőinek helyzetet 
tesszük szóvá

Az irodai teendők elvégzésére 
már régi időktől fogva mint 
minden nagyobb állami intéz
ményben, úgy ott

is nőket alkalmaztak 
Ezek a rendszerint jobb tiszt- 
viselőcsaládokbói származó, is
kolázott, kót-háiom nyelvet be
szélő, perfekt irodai munkaerők, 
mint hitelesen értesülünk róla, 
a inai rettenetes viszonyok kö
zepette sem kapnak több fize
tést, mint havi 418, mondd 
negyszáztizennyolc koronát, tehát 
naponta 18 korona 90 fülért.

ujy legyen . . A zsidó pénz
uzt mondja in/y legyen. Melyik 
les-/, erősebb, a kertsztény mil
liók. a népakarat vagy a csen
gő arany, a zizegő bankjegy * 
A jövő majd felel . .

Krko!i*sl.ilo úgy a* u/
Va in-in *:\.i.iil. a annak vege.
Más a tuugyai'iutk ellenség.*.
Ke künn keresd, de benn. d»* berni 
Nem kallói n, nem idegen.
Csereboréi val!á>t nevel.
ÍC* titk n markába nevet, 
kun. Lenin L ebkoecbt egyre megy 

Rak uiAs a név. .le mindig egy.
Nőm magyar, n met vagy orosz 
Ahasverus a sátoros.
6s  sátán, nópbolomiitó 
R íovjetrs idó .
Munkás, f eduiüves. katona.
NV a.ld rnag ; l í:**kik oda.
Ha !.• tilsán vulnal to l-o v ik :
Zsidónak !ii«*‘.r akkor se h igyj !
Mert tilt bolsevik-k un műn ista.
Ma «.*■’ a poftje, it profitja 
Vakn«:! vakabb vagy, iia nem látod 
Mi ■ *rt akkor ét varos átok 
K>is-: !•». ím í .«uos s/ernedet.
Ks seperd k5 a szem etet 
kom r, ; -*nt • hús valóság,
Ház ánk ma *;*ovj<Bt z-sid* ♦ország
Mit vétkez .tt, ne ( r (edd el.
Laa d é jjé ! naj 1 b\ szemekk*
A / akasztó tan :ik i' /.r**it.
A t;iijt a ni a n1*5lybo vitt.
Ob nem a va;i Iás itt a (itáj.
A baeiil.us. a kér. » t'u
Ne a'icad j. ne lég y h'itr len.
Csak orra gondolj szüntelen,
A unj r i, melyen mennek, mennek 
Ki nyugatnak, ki napkeletnek. 
K-zaUn:;.;, délnek, merre jó 
VigNc a nagy l^alőzliajó.
Fusson mindtől keresztényvérsztve 
R ^ovjfíiít’iíü , vér-’-- 1

Ebből uz elképesztően nevetsé
ges. csekély „tizeiéiből" napi 
8 koronát kell lefizetni az ebéd
ért, moly leves, üres főzelék és 
némi tésztából á ll .  Hetenként 
háromszor vau ugyan a főzelé
ken az u. n „feltét", de hogy 
az mekkora és milyen, ahhoz, 
tekintve a mai élelmiszerárakat, 
nem kell semmi leíró útmutatás 

Százhetverinyolc, mondd, ki
áltsd, ordítsd, nem több, mint 
százhetvennyoíc korona marad 
az ebédek kifizetése után a had
ügy hivataluoknőiuek egész 
hónapra lakásra, fűtésre, ruhá
zatra, villamosra, reggelire és 
vacsorára mindössze. Annyi, 
amennyit egy gali-
eiánts egy ebedért kiíizet a 
budapesti gettó bármelyik kóser 
éttermében Annyi, amennyit 
ma már az uj s a régi hadi- 
milliomosok borravalóul nyom
nak a pincér markába. Annyi, 
amennyi ma, a legszigorúbb be
osztás mellett sem elegendő két 
napnál tovább.

Ehhez hozzájárul azután még

Tisztviselőnyomor.
Sürgős kormánysegitséget.
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a;: '*». hogy sokan c kiuzsvirázott
intelligens pár ák közül család- 
fenntartók, akiknek jajkeeerve- 
Ren megkeresett filléreire gyer
mekek beteg, öreg anya vagy 
megrokkant testvér tárnaszkod 
nnk Hogy ilyen jövedelem mel- 
iett hogyan élnek a művellek, 
1 '■ iskolázottak, a kalapban járó 
tisz? viseli nők, annak megrajzo
lásához gorkiji toll kellene . 
M>>s. eo-g, ha csak a puszta 
tényeket állapítjuk meg

S amilyen visszataszítóan és 
hihetellenül sötét kétségbeesés 
ben, a iegkietlenebb nincs*elon- 
ség sorvasztó karjaiban tengő

\ Baseller Nachrichten orosz 
országi információi szerint a 
gy űlölet nagy a szovjet-kormány 
ellen, de még nagyobb a gyűlölet 
és elkeseredes a zsidókkal szem
ben Ez az izzó zsidógyülöiet az 
egész országban szinte fantaszti 
kus arányokat ölt. A nagy tömeg 
az egész bolsevizmust tisztán

Fájdalmas gyászt hirdetnek a 
lobéira: Egy júilnrat’-n elállt
közéletünk árverése. Könyörgö 
imádságra liiv a harangok érc- 
nyeive.

Ma még sírunk és imádkozunk : 
a holnap már nem lát férfiúi 
könnyet, csak elszántságot, csak 
erős akaratot, csak tettekre kész 
•iBzáritságot. Hitünk, reménysé
günk, honszeretetünk Istenhez 
emel, de ha koll, a poklokra is 
alás.:állunk, s az ég és pokol 
nap; régiójából mindent meg
mozgatunk, amit hazánk meg- 
T í f i i t é s é r e ,  ádáz ellenségeink 
ti g-nntására alkalmasnak t» 
látunk

A magyar lélek máris meg
vált zott. Egy hosszú, keserves 
ó. szörnyű megpróbáltatásaival 
nr-rn törte meg. hanem meged- 
zcttc és fr : vértezte annyira, h 'gv 
az utolsó sújtó csapást is fel- 
ern-U fővel, dacosan fogadja.

A. egész vonalon megindult 
az újjáteremtő lázas munka. E 
munkából természetesen mene
kült testvéreink veszik ki első 
sorban részüket. Egymásután 
alakultak a helyi vonatkozású 
ligák és szövetségek. Most r égre 
ol v egyesületet alakitottak, mely 
holyi vonatkozásoktól menten, 
négy irányban terzi meg kard
vágását és a magyarság szellemi, 
erkölcsi, gazdasági ujjáteremté- 
sét tűzte ki feladatául.

Az egyesület azt a nevet vette 
föl, mt-iv már-már lomtárba 
került: Houszeretet.

Az egyesületet alakitó, búj 
dosó testvéreink az egész rna- 
gv.rrságot egyesíteni akarják a 
honszerotetben, kiterjeszt ve szer-

dik a mai tísztvigelőosztály, 
olyan felhábcTitnan jogosulatlan 
jómódban diákot a hetolakodot- 
tak maroknyi hada Lánci l^eó- 
tól kezdve, az utolsó dob utcai 
kaftáuos z-idóig minden .lehova 
hivő a legnagyobb jómódban él. 
Teli erszény, teli kamra, gazda
sági és politikai hatalom Min
den, minden az övék .

Felhívjuk a kormányt, hogy 
haladektuliu ni teljesítse kőtc 
lességét S’ j ujtsou olyan anj ngi 
és természeti er.i segítséget u 
tisztviselőknek, hegy azol. vóg- 
tclen nyomora enyhülést talál 
jón

HiulapR.it, jan. 28.
zsidó rrozyaF mnak tokinti. mely 
arra törekszik, hogy a zsidók 
szamára az uralmat
a világ minden részén biztosítsa. 
Azon a napon amikor a bolseviztnus 
Oroszországban elbukik, az orosz 
birodalom egy olyan tömeggyilko- 
iasrak válik színhelyévé, amilyent 
a viiag még sohasem látott.

karöltve, harmonikus egyetér
tésben dolgozva a többi kultu 
ráiis és társadalmi egyesületek
kel Az egyesület nemcsak terü
letileg törekszik egyetemességre, 
hanem inunl.akörébevonjamind 
azon feladatokat, melyek a ma
gyarság megmentéséhez, feleme
léséhez, szabaddá tételéhez 
hozzájárulhatnak, sőt a rokon 
turáni népekkel is a jövőre és 
jövőért kiakarj.i építeni az ér 
zelrni és gazdasági közösséget 
l'jdonság az is, hogy az egye
sület tag-ág’ dijat nem szed, 
hanem a tagokat bizonyos, te
hetségüknek és hajlamaiknak 
megfelelő munka elvégzésére 
szólítja fel. A munka, mely 
hivatva van n-m. hogy kirabolt 
hazánkat uj életre keltse, lesz 
egyéb összck .tókapccs a tagok 
között, a másik pedig az állandó 
érintkezés a központ és a vidéki 
szervezetek között.

Nincs arra terünk, hogy az 
egyesület kiterjedt munkapro 
grammját ismertessük akit a 
nemzeti egyesülés nagy eszméje 
érd"kel. aki a nagy munkában 
részt akar venni, úgy is köze
lebbről meggyőződést szerezhet.

Az egyesület ideiglenes helyi
sége. Köztelek u. 8. II. érti.

Keresztény' ember csak 
keresztény cégeknél vá

sárol !

Az oroszországi szovjetcsa
patok előrenyomulása az enteute 
gyors és határozott intézkedéseit 
vonta maga után. A Balkán fél
szigeten hatalmas csapattesteket 
koncentráltak, hogy a uolsevisták 
dél felé való terjeszkedését meg 
akadályozzák. A „Chicago ir.- 
bune" szerint az angolok tízezer 
tőnyi csapatot küldtük kauká- 
zusbn, a balum-tifliszi vasutvonla 
megvédésére. A „Dail Mail" 
százezer főnyi lengyel haderő 
szervezéséről számol be, mely 
tavasszal indít ofi'euzivát. a bol- 
sevikivk ny ugati frontja ellen.

Az írországi forrongások 
egyre nagyobb mértéket öltenek, 
úgy, hogy Angiin a legszéisőbb 
rendszabályok igénybevételét is 
elhatározta.

A spanyoljárvány isméi fel
ütötte fejét és a fővárosban eddig 
több, mint négyszáz beteget vet
tek kórházi ápolás alá. A járvány- 
egyelőre még nem nagyarányú, 
a hathatós védekezést azonban 
igen hátráltatja a gyógyszerek 
hiánya A* budapesti kerületi 
tisztiorvosok már értekezletet is 
tartottak ebben az ügyben, ahol 
a rendszeres védekezés módé 
zalait beszélték meg.

A spanyoljárvány miatt a 
gyüj tőfogházban letartóztattak 
látogatását bizonytalan időre 
beszüntették.

— („A  keresztény egyházak 
közé nem engedünk többé éket 
verni!“ ) Kecskemétről jelentik: 
A kecskeméti összes keresztény- 
egyházak tanácsai a városháza 
dísztermében legutóbb közös 
egyházi tanácsülést tartottak, s 
ebben az ülésben Révész István 
prelátus, Iletessy Kálmán refor 
inátus és Sárkány Béla evan
gélikus lelkész nagy beszéde 
után egyhangú határozati javas
latban kimondták, hogy ezentúl 
a keresztény egyházak közé nem 
engednek éket verni. Rmom min
den tekintetben testvéri szere
tettel fognak együtt működni.

Gazdasági tárgyalások Ma
gyarország és Ausztrin között. 
Azok a tárgyalások, amelyeket a 
külügyi hivatalban folytatnak, 
eredményekkel biztatnak Ma 
gyarország nyerő nyayok szállítása 
fejében Ausztriától egy -c<-r> ; ipán  
cikket fog kapni

Két év. Tízmillió korona. 
Weingartner Rajos kereskedő 
két évvel ezelőtt koidusszegényv n 
jz.tt fel Munkácsról Budapestre. 
Kihasználta az akkori kotijunk- 
turát. nagymennyiségű árut vá
sárolt össze és azt jóval a maxi
mális áron felül adta el. így sike
rült neki alig  ét ala’t több m int 
liz millió korona vagyont össze
gyűjteni, a mit kicsempészett kül
földre és ottani bankokban he 
lyezett el Ismerőseinek zal 
dicsekedett el, hogy nck> amúgy 
sem történhetik baja, az egész 
rendőrség a kezében van. mint
hogy őket a kommün alatt rneg- 
vesztegelle. Ez tudomására jutott 
Treitler Elemér űr. volt rendőr
kapitánynak, aki erre Wein- 
gartnernél házkutatást tartott és 
a Wertheimszekrényben három

negyedmillió korona kekpénzt és 
körülbelül két, millió korona ék
szert talált. A házkutatás folya
mán behatoltak egy lezárt mellék- 
szobába is, ahol vagy kétmillió 
korona értékben felhalmozott 
textilárut, harisnyát, selymet és 
klottot találtak. Ma tárgyalta 
ügyét Muskó Sádor dr. rendőr- 
kapitány a hatodik kerületi ren 
dőrkapitányságon. Weingartner 
Lajost devizakihágásért egyhavi 
elzárásra és ezer koiona pénz
büntetésre, fiát, Sándort, ugyan
csak egy hónapi elzárásra és 
ezer korona pénzbüntetésre Ítél
ték. Naszády dr. ügyész súlyos 
bitásáért felebbezett.

— Megtalálták az orosz cár 
koronáját. Varsói.sürgöny szerin- 
a lengyel rendőrséghez feljelent 
tés érkezett, hogy a bolsevisták 
Miklós cár koronáját és jelvényét 
Krakóban helyezték cl. A ren 
dörség dr. Schtvarz nevű zsidó 
nál házkutatási tartott, ahol ér 
tékes drágakövekkel díszített 
aranykoronát, diadéinet és egyéb 
jelvényeket találtak

— Lefoglaltak egy millió 
korona értékű butorraktárt. 
A főváros területén egy idő óta 
hihetetlen arányit üzérkedés fo 
lyik butorárukkal. A legsilányabb 
bútorért is horribilis árakat kö 
vetőinek az üzérek, jobbkivitelú 
1 utort pedig csak vagyonokért 
lehet vásárolni. Ennek a y>él 
dátlan árdrágításnak főoka az. 
hogy a külföld nagymennyiségű 
bútort tikár Magyarországon be 
szerezni és ügynökeik minden 
található árut összevásárolnak, 
még az elképzelhető legmaga 
sabb áron is. Az asztalosok, 
butorgvárosok pedig képtelenek 
az előállításhoz szükséges anya 
got beszerezni, mert a kellékekkel 
üzérkedő pénz helyett is késr 
bútort követelnek tőlük. Az Or
szágos Arvizsgáló-Bizottság most 
nagyarányú akciót indított a jo 
gosiilatlanhutorkere^kcdők ellen 
Azoktól, kiknek butorárusitási joguk 
vagy iparengedélyük nincs. A ka 
hozzák a bútort és jogosulatlan 
árusítás rimén megindítják ellenük 
az eljárást. így Spitzer Vilmos 
Wesselényi-utcai furnirkeres- 
kedő raktárában ogvmillió korvi
na értékű bútort foglalt le n 
rendőrség. Bankok és nagyobb 
érdekeltségek nagymennyiségű 
bútor exportálására kértek en 
gedélyt a pénzügyi és korpáké 
delem ügyi minisztériumtól, ami 
ellen a fővárosi hivatásos bn*or 
kereskedők élénken állást fog 
lalnak.

— Mombelli tábornok Buda 
pest nyomorgóinak. Mombelli 
tábornokot, az olasz, katonai 
misszió vezetőjét is melyen meg 
hatotla az a tömegnyomor, a 
melyről az idegen hatalmak bu 
dapesti képviselői személyesen

Lapterjesztők1. 

Munkanélküliek T

200—300 K.-át kereshet
tek lapunk árusításával! 

Azonnal jelentkezzetek!

Amit a Népakarat már régen megírt.
Zsidógyülöiet Oroszországban.



„N"fóP A K A R A T

:n<3ggyözödtek, 8 cJtvenozer koro
nás adománnyal járult hozzá az 
emberbarát! inségakoióhoz A ne- 
messzivii 'táboruokn k nagylelkű 
adományáért a miniszterelnök 
meleghangú levélben mondott 
köszönetét
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Figyelmeztetés.
Visszaélések meggátlása cél

jából közhírré tesszük, hogy 
a „Népakarat" munkatársai 
részére kiállított igazolványok 
közül csak azok érvényesek, 
melyeket lapunk felelős szer
kesztője. Franké János irt alá. 
Akiknek igazolványán ez az 
aláírás nincs meg, kérjük ad
ják le azt érvényesítés végett 
a szerkesztőségben.

Olvasóinkhoz.
Bizonyára ugyanazokkal az 

érzelmekkel kisérték lapunk ol
vasói is kétheti elnémulásunkat, 
mint mi. akik a dolgozó kisem
berek, a kiuzsorázott keresztény 
milliók orgánumát, a Népaka
ratot írjuk. Elmaradásunk oka 
ezúttal a papirhiány volt, a 
Papirközpont ugyanis arra való 
hivatkozással, hogy papirosa 
nincs, utalványunkat nem vál
totta be, s mivel milliomos párt
fogóink nincsenek, uzsoraáron 
iiármeuuyire óhajtottuk volna, 
de nem szerezhettünk papirt.

A célzaton és ellenünk irá
nyuló aknamunka egyik jellemző 
tünete a .Népakarat- megjele
nése elé gördített ezernyi aka
dály, s a szerkesztOség harca 
az oiuémitást célzó akarásokkal 
szemben. De mint harcunk leg
elején, ma is áttörhetetlen 
’slanxként állónk a jobb jövOért 
küzdó szegények tömegei előtt 
és hirdetjük radikális, kereez- 
• ényszociúlista meggyőződésün
ket.

Reméljük, hogy a jövőben 
tkadálytalanul jelenhetik meg 
a rendes idejében a keresztény 
Magyarország lapja, a . Nép
akarat. “

Kiadóhivatali üzenetek.
Kiadóhivatalunk felhívja vi

déki elárusítóinkat, hogy elszá

molásaikat sürgősen küldjék be 
annyival is inkább, mert amíg 
az be nem érkezik, lapunk friss 
számainak küldése szünetelni 
fog

Irodalom.
Btaskó Mária : Magyar Misi 

a tvVróí világban, Ifjúsági elbe
szélés. Az „Uj Magyarország" 
és a „Pityu" sikerült ifjúsági 
iratok jeles írónője, uj könyvvel 
ajándékozta meg a magyar ifjú
ságot. Legfrissebb írásának a 
hőse egy tősgyökeres magyar 
fiúcska Magyar Misi, aki a sze
gedi tanyákról sodródott nővé
rével a fővárosba és mint kis 
diák, végigéli a vörös világot. 
Magyar Misinek nemcsak a neve 
magyar, de a szive is magyaro
san a helyén van Ot kis pajtá
sával vérszer/.ődést köt, hogy 
hívek, maradnak a hazához és 
Jézushoz; inkább meghalnak, 
de hazaáru tó vörösek nem lesz- 
rek; egyaránt szeretni fogják a 
burzsuj és proli gyerekeket, ha 
jók és magyarok. Számtalan ka
landon és viszontagságon men
nek keresztül az iskolában és 
iskolán kívül, de mindig kitar
tanak fogadalmuk mellett, nem 
tudja fehér gyermek lelkűket 
megrontani se a vörös iskola, 
se a vörös pajtások ökle. Blaskó 
Mária puha könnyedséggel és 
lebilincselő közvetlenséggel irta 
meg pompás megfigyeléseit. 
Egyik-másik jeleneto szinte a 
könnyekig megható, mint Sárika 
liliomszerü elmúlása é3 a kis 
Deőry Tibi és Kosza Pista vér
tanúhalála. A minden izében 
keresztény és magyar ifjúsági 
iratot, Miihlbeck Károly finom 
rajzai díszítenek, nagy meleg
séggel ajánljuk a keresztény 
szülők és az iskolák figyelmébe. 
Az ízléses kiállítású könyv a 
Szent István társulat kiadásában 
jelent meg. Ara fűzve 16'— ko
rona, kötve 24'—korona.

Sarath Kunar Gosh : Kvrályok 
kincse. Regény. A kiváló angol 
író egy izgalmas dzsungel tör
ténetet mondat el Meoirsjjal, a 
u Mysern állambeli shikarik 
főnökével ebben a sikerült re
gényben. A híres dzsungelva
dász lebilincselő hangon meséli 
el életének legveszedelmesebb 
kalandjait, melyeket három eu
rópai sahibbal élt út a „királyok 
kincsének' a ketesése közben. 
Ab izgató mese keretéhez meg
elevenedik előttünk a titokzatos 
dzsungel rejtelmes és mozgal

mas élete. Az égó dzsungel, a 
nagy áradás a fenevadak kai 
való küzdelmek leírása r.estori 
tolira vallanak. A sok szépség
ben bővelkedő érdekes regény 
a Szent István Társulat kiadá
sában jelent meg. Aral2-— ko
rona fűzve, kötve 10 - korona

Mindenk.hsz. A velünk szem
ben álló zsidóság és

a destruktív zsidó 
sajtó keresztény testvéreink kö
zött azt a szeinenszedett ha
zugságot terjeszti, hogy a 
Népakarat mögött fekete reak
ciós törekvések rejtőzködnek 
és a Népakarat nem a dol
gozó és szenvedő tömegek, 
hanem a múlt,

a főurak és főpapok 
orgánuma.

Ezekkel tendeciózusan be
állított hazugságokkal szem
ben kijelentjük, hogy a Nép
akarat mögött sem a múlt
ban, sem a jelenben nem 
állottak reakciós irányú pénz
csoportok. Leszögezzük, hogy 
sem a főurak, sem a főpapok 
kitartottjai nem vagyunk. A 
Népakarat az öntudatra éb
redt kisemberek, hivatalnokok, 
munkások, földntivesek lapja, 
mely a maga igazságaival 
minden eshetőség dacára, ki
tart radikális követelései mel
lett. Tiszta lelkiismerettel ál
lunk a keresztény magyarság 
zászlója mellett, s dacosan 
felvetett fejjel haladunk cé
lunk felé. Tudjuk, hogy jó 
utón járunk, —  mert ellen
feleink kétségbeesetten hasz
nálnak fel ellenünk minden 
eszközt. Ebből a kétségbe
esésből és elbvarátaink meleg 
szeretetéből merítjük a küz
delemhez szükséges erőt.

Széljegyzetek.
Kiiedolim ink jogonu 1 tságúnak 

elismerését, pártprogram inunk 
egyik pontjának legteljesebb 
igazolását olvassuk az állami 
tisztviselőknek Horthy fővezér
hez intézett nyílt leveliben. A 
legjobban nyomorgók, a legfáj-
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dslmasabbso szenvedők kértk a 
magyar hadsereg fejét, hogy 
vegye kezébe ügyüket, katonai
lag szervezze meg az éleim., 
ruházati és türelőszerek beszer
zését es elosztását. Hirdessen 
statáriumot az árdrágítókra, sőt 
a bot, hörtöu és halálbüntetést 
is alkalmazza a társadalom e 
ssemetjeivel szemben. Brávóf 
ezt vártuk tőletek nyomorgó 
testvéreink. Brávó a fővezérnek, 
aki kérésieket meghallgatja é« 
cselekedni fog ! . .

Hiába rnindan, a tömegüknek 
kinyílott a szemük. A négy és 
féléves világháború, a kommu
nizmus ée e két tragédiának 
szomorú következménye, a mai 
nyomorúság megtanította a* egy
szerű lelkeket ie a nagy szociális 
igazságra; cgyenlősíteni keJi 
minden téren. Kirívó el ion tétek 
helyeit békés harmóniát, dol
gozó társadalmat, egymást meg 
értő embertestvéraket, okos, jó
zan, tiszta erkölcsű politikusokat, 
szociális reformokat, a jog és 
igazság alapján álló törvénye
ket kővotel velünk együtt az a 
sok, névtelen, szürke ember, aki 
dolgosík, éhezik és szenved. 
Jobb világot, szebb életet, amit 
már régen megérdemeltünk. El 
érjük-e valaha?.. Ki tuilná azt 
megmondani

Szövetségi szervezkedés.
A Magyarországi Radikam Ke 

resztenyszoclalista Munkások Sző 
vétségé Központi Szakosztályának 
ideiglenes vezetősége ez utaa kart 
hozzánk való csatlakozásra attada- 
zon munkásokat, polgárokat, akik 
hívei az igazi keresztény es szoci
alista gondolatnak és akik agy 
szebb es boldogabb korszaknak 
megteremtését óhajtják Aki aero 
eller.sege önmagának, testvéreinek, 
gyermekeinek, az azonnal tagfel
vétel vegeit jelentkezzen foglal 
kozasának megfelelő szakosztálya 
nal, a Szövetség ideiglenes iroda 
helyisegeben: Vil Harsfa «i 12 
szám alatt, fsz

A p ró hirdetések. 

Értesítés.
I isatclettel értesítjük vidéki 

elvbarátainkat, hogy a „NÉP- 
-\KARAT“-ot csoportoknak és 
vidéki elárusítóknak a mai 
zámtól kezdve 40** *-kal ol

csóbban lesz módunkban szál
lítani.

K e r e s e t é n ^  testvéreim I
NtU«ra ckr.iiltatiiltok meg fogaitokat 
'itásmereles Jé mánkét kaptak.

í.UTTEBMUTH lAHOS. Baross-tér 18

Most jelent meg! Szenzáció!
Uj zeneszerzemeny!

ALKONY ÉNEK
>rta: GRAFF KÁLMÁN. 

Zenéjét szerezte: KERNÜL VIKTOR
A bájos dallamu énekfüzet ára 
zongorára enekhaaggsl 2 korona.

„HARMÓNIA’* zeneműkiadónál.
Budapest, IV., Véet-otsa 20. szám.

Bútorozott szobát keres egye
dül álló nó. Leveleket a kiadóba 
„Csendes* jeligére kér.

KOKSZOT
por nélkülit, maximált áron 
t/állít fuvaronként Katit 
Vili. Kistcmpicm utca 12. 
Telefon : Jérséf 119 93

Megbízható keresztény kifutó fiú 
felvétetik Cim a kiadóban.

UJaágterjefcztók figyelm ébe I 
A Horthy alaiaoaoh (naptár ar. 1990. érraj 
terjeaxtéaévei aokat kereshet. Kapható 

A— 2 óráig Róraa kiadóhivatalba* 
Tin., fcfeaatfclráijt utca 3U

Diákok I
önkén tes lapter jessték  !

T i  voltatok a keresz
tény sajtó terjesztés le g 
k iválóbb katonái! A  ke
resztény sajtó d iadala a 
további tevékenységiek — 
és a ti bátor munkátoktól 
fü g g  • • • Jelentkezzetek  
töm egesen a  kiadóhiva
talunkban és teljesítsétek 
keresztény és hazafi ÚJ kö- 
tel ességleket I

M O S  lL*«yvar.nl. L rM m  Jéxtmr t l»SB
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