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Aljas merénylet Fríedrich István ellen.
A „mágnáscsopart‘‘ összefogott a zsidókkal! — A zsidó sajtó koncentrikus támadása.

A vezércikket nem  
engedélyezte a cen
zú ra ! . . .

A heteken át gondosan előkészített irtózatos hevességé támadás összeomlottnak tekinthető 
Friedrich István hatalma még erősebb és sziklaszilárdabö, mint valaha volt. A „Szózat” és a köréje cso
portosult „mungók." teljes erejükkel összefogtak, hogy Friedrich Istvánt — a r.emz^tgyiiés összeülő** 
előtt — lehetetlenné tegyék és politikailag megsemmisítsék. Mindéi éle „üres koholmányuk, kö
zönséges hamisítványok" variációit vonultatták fel a csalafintaságnak *« politikai mór*;;), intésnek 
csúnya fegyvereivel. Valóságos szegény-.égi bizonyítványt állítottak ki magukról.

A zsidókullanc30< pár héttel előtte egy koholmányokkal telespékelt közleményt rendeltek meg 
a hírhedt Krausz-Gónüör Ferencz né!, aki Becsben gründolja tovább az „Ember" elírni szennylapot. Ma 
es «/ a hazugságairól híres „hiteles tudósítás" (  saját tudósítónktól") szolgáltatta a vádak és az aljas 
koholmányok egesz tömegét. . .  D • az egyszer emberükre találtak, mert Friedrich István igazaágérsetó- 
oek tudatáhaa oly elementáris erővel visszavágott, hogy az előhozakodott patkányok menten vissza
húzódtak odúik mögé.

Ezek az „urak" a régi világot akarják megint visszavarázsolni. Útjukban egyedül csak 
Friedrich István ál'. Nyilván . ,d/. ellene ez a zsidósnjtóvnl tervszerűn, Tu.'-'in'íb'M r.'inamunta. Talán 
a régi agyonkorrumpált világot kívánjak vissza, a sópanamákkai, a kijárásokkal és egyéb szélhámossá
gokkal. A zsidóbankokráfiávai usszeülelkezett „m«gnasbraucsot*. akik évtizedeken ültek a dolgozó 
keresztény népmihiok nyakán, akik nem átallották „honfibj“-jukat a „kártya", a „szerető", a .lóverse
nyek" és egyéb külföldi passziókba temetni mialatt az itthor sínylődő keroszteey magyar néppel semmit 
sem törődtek. Akik között volt olyan elvetemült „mungo" gróf is, akt özvegyek es árvák vagyonát sik
kasztotta el, csakhogy a költekező fényűzésére és luaiposasru kielégítést m er >n i's tág sok hasonló, 
„muntzó" panamáktól szaturált, korhadt, egészségtelen rendszert.

Ezt csak végkép éltemét , lehet, de feltámasztani nem.
Ne is kísérelje meg ezt az új Magyarországon senki, mert Friedrich István eszménye mint a villám 

fog rájuk lecsapni... Semmiféle aknámmá-a és aljas támadá* sem fog colt érti, mert Fr cdri*ü 
István min iig e-uk dicsőségesebben fog a küzdelembe’ kikerülni.

Jegyi zzék meg magi.-. -..ik „nutngok" azt, hogy ez nunujhodolt keresztény Magyarországon 
nem lehet inár többé a dolgozó ián ellen politikát csinálni; mert ha ezt nvgegyszer megkísérelnék, 
a keresztény Magyarországnak lesz annyi e.-sze, hogy ezeknek a min.lenre kapható zsidókká) 
szövetkezett „mágnáscenpoit. s megmutatja az utat. „K i a zt-'r.. t ó egy in 1‘ulesz’ nába!1'

Minden keresztény ni/. uk «-sak a keresztény táborral lele t eo it haladé/ és a keress- 
tény mnvy.i ságg-.l egy/itt I dolgoznia a jövendő boldog keresztény o-pjaj n „le. érmésén.

munkásság Friedrich Istvánért!
A dolgozó kereszté;!? ■ /.--/tg százezrei élénk érdeklődéssel fb.y- Iték Friedrich i- '. ■• i hatal

mas méretű ktndelnn . i ; • t u s- lét ség,. a korrupció exponált.-hutám isaivnl viveit A fényt**
győzelem a ma kác.ág i ... _■ utb-i-iat a legnagyobb szimpát iát 'tolta ki. A  dolgozó

’riedrieh István j ! ija az egy :i/i, amely a munkásság 
számára kény-rét és ; gól; te. lö a.sit! A munkásságot mindenütt, a • egesz vonalon, «  a agy 
hű hóval meg-riditoit cknacnink éfos bukása, ujjongó lelkesedéssel t« ' ’ i e1 . . .

(Svájci levelezőnktől.)

A zágrábi kerület siugí . megbeszélésre hívta meg összes kei ül. t-rit. A meghívottak, elküld
ték delegátusaikat Belgrádba. A reorganizáló munkálatok végrehnjására az i . . /es horvat városok 
azon követeléseinek adtuk kifej acst, hogy Horvátország belső ügyeibe * tn.tr i’Vl *1*5 beavatko
zást el n*m ismernek.
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il „Százat", Ulain Ferenc és égjék nyalánkságokról.
\cra tudjuk, hogy melyik 

nemzet végeladásábó] kaptuk 
■-.i Illáin Ferencet. Az ilyen, 

latinnak, aeír; saláénak, 
•< : germánnak nem mond-

i.ó nevek viselőinek szárma- 
iá s endsaerint őrök titok fedi.
H ltv okos ember-e Uia n vagy 
Ülen, (vagy tudja a pöszméte, 
hogy hogyan i* kell kinyögui 
* r-eét) art nem tudjuk » mi
vel némely helyen még keztyü* 
készei sem szeretünk turkálni, 
hát sohasem is fogjuk meg
tud i — azt azonban biztosan 
tudjuk, hogy a Szózat buta. 
még i • dig meglehetősen. Még 
hr -szu ideig sikerült volna a 
háta mögött álló összes zsidó- 
érdekeltségek dicára is a kö
zönség előtt (amelyik a múltat 
rendszerint könnyén elfelejti) 
keresztény lap gyanánt szere- 
p ni. Na, most kimutatta a 
fogufehérét! Ismerjük az önök 
szempontjait, urak: az üzlet, 
o z3 t ; hogy azután mit ártana 
& hazának, ha mondjuk, ae 
*nök lehetetlen reménye telje
sülne— és Friedrich lemondana 
az önöknek ugyebár mindegy; 
Illan Francinak akkor is meg
maradnának az oly .híven", 
foki g hajló alázattal szolgált 
mágnásai és milliomos zsidó
buLtkánii.

Ax uj parlament még nem ült 
kssze, még egyáltalán semmit 
asm csinált, de m i: keresztény 
magyar munkások, már jóeleve 
u /.tábar. vi.gyunk Tele. Össze
tételét tekintve, majdnem semmi 
az, amit működésétől a magonk 
• észére remélhetünk. A keresz
tény magyar munkásság össse* 
ér isseit felölelő és azokért teljes 
erejével őszintén hnreoló radi
kális keresztény azosiálista párt
ánk egyatlen képviselője sínes 
ar uj parlamentben, a többi pár
tok képviselőitől pedig nem vár
hatunk semmit. Azok képvisel
hetnek mindent és mindenkit: 
aagy- és kisiparosokat, nagy- 
gazdákat, kisgazdákat, csak épen 
a sokat szenvedeti, mindig hát
térbe szorított, lenérett és örökké 
elhanyagolt keresztény magyar 
munkásukat ruta

Csak egy aggályom vaa ked
ves .Szózat," hogy maguknak 
még kellemetlenségük Miét. Ma
guk nem ismerik azt a büntető- 
törvénykönyvet. Maguk nyíltan 
ki merték írni, hogy. .Friedrich 
volt a felbujtó." Mit gondolnak 
az urak, hogy miután majd vég
leg kitűnik, hogy semmit sem 
tudnak bizonyítani, mi történik 
majd akkor? Tudják-e az urak, 
hogy rágalmazás esetén az sm- 
bert becsukják ?

Én a magam részéről jobba* 
vigyáznék ; tudja Istán, nagyon 
rossz lehet a dutyiban ülni: 
bár megengedem, hogy ezen a 
téren is ssodákat müvei a meg
szokás.

D r . ÁVügercí i j y krjrj,.

Az agyét! na 
komoly politikai irányzat, amely
nek eéija, programalja legjob- 
oaa megaöaeliti a keremfiony 
munkásság pártjának a radi
kális keresatényszosiálista párt
nak törekvéseit, amelytől leg
többet várhat a munkásság a 
amely létérdekeire! leginkább 
törődik: a Friedrieh tetván poli
tikai Irányzata.

Ab Cseles parlamenti Irakatok 
közül ennek a prograramjaba rác 
fölvére a keresatény munkás
ságot minden időben kizsákmá
nyoló zeidő nagy *s kistő- 
kénca. radikális, megalkuvást 
nem tűrő teljes letörése, egye
dül ez a politikai Irányzat kö
veteli a nemzeti. —•• és keresz
tény eszmét egyaránt fojtogató 
destruktív zsidósajtó végle
ges és gyökeres kiirtását. Ve
lünk egyetértőleg kívánja a 
Keresztény magyar munkás

ság szociális ügyelnek egészen 
uj alapokra való fektetését, 
az igazi krisztusi keresztény
vallás szellemének megfelelóen 
a. valódi munka legteljesebb 
megbecsülését Eltökélt szán
déka a keresztény munkások 
életszínvonalát olyan magas
latra emelni, hogy soha 
többé ne legyen tisztességesen 
dolgozó s mégis nyomorgó 
munkás, ne legyen többé sor
sával 8 társadalmi helyzetével 
elégedetlen munkás, mert az 
ilyet, mint a közelmúlt keserű 
tapasztalatai megmutatták, leg
könnyebb az erre spekuláló, ma
gukat munkásvezéreknek fel
toló élelmes zsidóknak céltalan 
és rettenetes eredményeket szülő 
forradalmakba kergetni.

Minden viiágosfejii, józan 
gondolkozásu, nyitott szemű ke- 
res-tóny magyar munkásnak 
tehát, legyen bar gyári mun
kás, iparos vagy föidm ives; 
postás, vasutas vagy szellemi 
munkás: az egész munkás
ságnak s ennek keretében a 
sajnt, egyénileg jól felfogott 
érdekében is szent köteiessege 
a radikális keresztény sroci- 
aiista párton beiül vagy akár 
azon kívül is, minden erejével 
támogatni a keresztény ma
gyar munkásság legjogosabb, 
legelemibb létérdekeit ezidó- 
szerint felkaroló egyetlen po
litikai Iranj'zatot: a Friedrich 
által képviselt és vezetett ra
dikális keresztény kurzust.

A Friedrich István neve ma 
tébbet jelent egy egyszerű sze
replő politikus nevénél. Jelenti 
R feleszmélt keresztény magy ar
aág könyörtelen élet-innál harcát, 
az őt évtizedeken át poiipkarok- 
kal fojtogató, kiszipolyozó zsidó
ság ellen. Utolsó nagy harsun
kat készülünk megrivui a keb
lünkre fogadott sott melengetett 
álnok kigyófajzattal s ebben az 
atolsó harsunkban esak győz
niük vagy elesnünk lehet. Har
madik eshetőség nmen s*á- 
aiunkr* Vagy letiporjuk ezt a 
mi belső, ás legnagyobb ellen
ségeinket és úgy Kiszórjuk 
őket édes magyar hasúnkból, 
hogy niég hírmondójuk sem 
marad itt vagy ha nines meg 
bennünk az egészséges faji éiet- 
••ctönnek legelemibb feltétele: 
a szolidaritás, az összetartás, az 
•gybéforroUság: úgy megint föli- 
uénk kerekednek és akkor — 
jaj nektnk :

Ha nem akarjátok ezt, de 
ebben a végső, uj, modern keresz
tes hadjáratban győzni akartok 
ti keresztény magyar munkások 
mindnyáján, tömörüljelek szó. osan 
a Friedrich István tiszta, megalku
vást néni ismerő keresztény zász
lója köré, amelyet most megint 
szeretnének kiütni keséből a 
piszkowpónzü zsidók, de perese

3 keresztén? munkásság helye.
— Miért álljon Friedrich politikája mellé?

1920.

régi jó zsidószokás szerint: 
keresztény testvéreink ökleivel. 
Ám sem a hatalmas zsidó 
pénzeszsákok, sem az ezek 
által elszéditett testvéröklök nem 
lesznek képesek erre, ha ezt u 
zászlót néhány millió izmos, kér
ges, kemény, keresztény magyar 
munkásmarok tartja erősen és 
egyenesen 1

Friedrich a jövő 
embere.

A Friedrich—Ulain-féle ügy
nek nemcsak belpolitikai, ha
nem külpolitikai jelentőséget ad 
az a körülmény, hogy a keresz
tény és nemzeti irányzat oly 
erős oszlopát, mint Friedriehet, 
éppen .keresztény" oldalról érte 
egy keresztényiesnek éppen nem 
mondható támadás, amiből ön
ként adódik, hogy a külföld 
figyelő szeme előtt furcsa szín
ben tűnhet fel az az állítólagos 
„megbonthatatlan egység és 
egyöntetűség*, melyet a ke
resztény kurzus vezérei olyan 
szívesen és minduntalan han
goztatnak.

Bárhogyan is tekintsük ezt a 
magyar politikai életet annyira 
jellemző esetet, n*m lehet más 
a megállapítsunk, mint az, hogy 
Ulain-ék támadása nemcsak Ma
gyarországban benn, hanem a 
külföld előtt is — akárhogy is 
mossák ezt magukról — a ke
resztény irányzatot, mint ural
kodó politikai felfogást igyeke
zett kompromittálni. Ma még 
nem állanak rendelkezésünkre a 
külföldi sajtónak erre az ügyre 
vonatkozó megjegyzései, de máris 
határozottan állítható, hogy a 
Szózat és a mögötte meghúzódó, 
hatalmavesz'ett arisztokrácia tá
madása mindenütt ellenszenvet 
váltott ki, mert külföldön egy
hangú a vélemény, hogy a Fried
rich elleni támadás az uj életre 
ébredő reakciónak egyik meg
nyilvánulás* veit.

Mi, akik el voltunk készülve 
arra, hogy Friedrieh ellen elflbfc- 
utóbb úgyis meg fog indulni a 
politikai támadásoknak e kevésbé 
nemes fajtája, tadtuk és tudjuk 
axt, hogy nemcsak Friedrich 
személye, hajlithatatlan egyéni
sége, meg nem vásárolható mi
volta, hanem az egész hamisítat
lan kereszienyszoeialista irányzat 
az. ami az örök rabszoigatartok 
vad dühét kihívja. Miért éppen 
Friedrieh az, akit el kell veszí
teni? Mert Friedrieh az, akinek 
a neve egymagában is garancia 
arra, hogy a keresztény szoeiális 
gondolat az utolsó betűig élő 
valósággá válik Magyarországon. 
Nem a frázisok, hanem a tettek 
embere, aki hajlithatatlan aka
ratában, megingathatatlan elha
tározásaiban, akinek lelkületűből
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nem fakadhat mán. mint az igazi 
szociális gondolat.

Márpedig az áriáitokráeiának 
» éppen úgy a legnagyobb mér
tél, ben a zsidó nagytőkének is 
ellensége & Friedrichnek ez a 
maga elé tűzött radikális pro* 
grammja, hiszen annak meg
valósulása mindkettő alól egy- 
időben rántaná ki a gondtalan 
fényűző, inunkátlan jólét alap
jait. A dolgozó tömegek boldo
gulása és érvényesülése, az en
nek nyomán támadó kultúra 
• rök idókre áment mondana 
azokra a nagy, égbekiáltó igaz
ságtalanságokra, amelyek a köz
tudatban ina még a jog és igaz
ság fogalmával egyértelműen

vannak szankcionálva — az a
bibi, s ezt, nem szabad valóra 
váltani hagyni.

Friedrich tehát „veszélyes* 
ember, akit el kell söpörni az 
útból. Ha ez szép szóval, pénz
zel nem sikerűi, jöjjön a pusz
tulás maga. Erkölcsileg, politi
kailag kell kivégezni azt, aki agy 
rothadó világnak azt mondja: 
„elmúltál, meg kell halnod, fe
küdj a sírodba bele...."

Pedig hiába. Friedrichet nem 
lehet egy újságcikkel „angolra 
tenni." Az igazságot nem lehet 
megölnie, még Liláin dr.-nak 
sem. Friedrich jön, öt igazolja 
ez az ország, övé a jövö. . ..

f , M  vallás magánügy"
mondja a szociáldemokrácia.

A zsidó kapitalista proletárok 
csendesen haldokló lapjának, a 
, Népszaváénak belső oldalain, 
még pedig azok felső és alsó 
margóin egy idő óta jó nagy 
betűkkel ilyen jelszóféléket lehet 
•lvasni: „a szociáldemokrácia
sem bántja a vallást, csak a 
vallással üzérkedőket" — „a val
lás magánügy" stb. Ami az el ő 
jelszót illeti, abban szemtelenül 
hazudik a „Népszava", a máso
dikban pedig tudatoson (esetleg 
jóhiszemüleg) butaságot állít. 
Á lecralább egy évtizede figyel
mesen olvassa a „Népszavát", 
az igenis jól tudja, hogy a „Nép- 
•zara" nemcsak a szerinte vál
ás ni üzérkedőket bántotta, de 

magát a vallást is. Gyaíázta 
Jézust, Máriát és a szenteket, 
szemérmetlen tárcákban, novel
lákban és „fatvildgositó* cikkek
e n  rántotta le őket; nem is a 
«s g* föleiig, hanem a fekete 
■oceérba, szent István királyunk 
ereklye gyanánt tisztelt Jobb
ját- 1 olyan aljai táré* sikket irt, 
hogy azért minden máz ország- 
é' , korbázesal verték volna ki.

a keresztény magyar gvomer 
•z? mind bevette és nem hányta 
ki Persze, s ez fontos! Miádig 
teák a keresztény, e főleg a k a to 
likus Tallásról volt zzó. A asidó 
rabbikról a legritkább esetben 
emlékezett meg a *b;dó .Nép- 

(vagy így is lehetne most

már Írni: „a zsidó nép szava" 
és az sokkal jobb cim is volna) 
annál kovésbbé, illetőleg sohse 
bántotta a zsidók saját külön 
nemzeti vallását.

Pedig ott üzérkednek esak 
igazán a v illással. Gondoljon n 
„Népszava* az üzletről-üzletre, 
házról-h.izra járt perselyezőre; 
gondoljon a „pótimaházak“-rn 
és az azokkal űzött üzérkedé
sekre. Gondoljon a baromfisak- 
tsroláoi-a, ami alapjában szintén 
nem egyéb, mint a vallás cégére 
alatt űzött üzérkedés.

„A  vallás magánügy", ennél 
tudatosabb marhaságot nem ve
hetett föl programmjábaaszociál- 
áemokráciu. Minden idők, min
den államának a vallás fontos 
közügy volt, sőt akárhány ál
lana szervezetnek egyenesem 
fundamentuma, mint pl. éppea 
a zsidóknál is. A vallás nasa 
lehet magánügy, a vallás örökke 
a társadalom közös ügye marad. 
Vallásra úgy az egyénnek, mint 
a társadalom összességének fel
tétlenül szüksége volt, van é« 
lesz, ezt senkinek sem kell bó- 
▼ebben kimagyarázni, legke- 
▼ésbbé a „Népszaváénak Hová 
jót a társadalom, mivé aljasai 
az sínben lélek.: igen világosan, 
szemléltetően megmutatta ná» 
Jónk, a komunizmusnak eseteit 
zeiáó-rémuralom.

K ih ít iis ta  mintkás.

Kolosa!: hadi kincstára.
„Wankon" Írja a következő 

figyelemre méltó sorokat. Köl
esük tábornok trén serege és 
aióg más hat trénzzáilító ősa
pát, mely a legénységet es a 
badikincstárt szállította u eseh- 
s/iovák csapatok fogságába esett 
Kraknojardnál. Miután hosszú 
vitatkozás után a kincseket

biztos helyre tették, Irkuck-felé 
indultak. A  kincs 05 millió livrt 
tesz ki angol aranyban. A  kin
csek sseh-szlovákok birtokában 
vannak. Az ott levő eseh-szlo- 
vák csapatok a jelentés szerint 
sokkal antimiiitárisabbak, mint 
szláv testvéreik, az orosz bolse
visták.

Kíl lenne?
Mi lenne itt a kopott Földön 
(Nekünk csak egy nagy, buta börtöm,
S fala, padlója vértől .ázott),
Ha egy bűvös megbabonázott,
Csudálatosán szép éjjelen 
Toeszállna közibéuk hirtelen 
A Krisztus igazi, nagy Szerelme . . .
Itt a kopott Földön vájj' mi lenne?

Ha egy édes, drága reggelim 
Mikor a nap az égen megjelen :
Arra ébredne a tépett Föld,
Hogy vezekelő szóvesuhát ölt;
S rérkonnyii sir aki embert ölt 
Kicsi s nagy tolvaj többé nem oroz,
Kicsi s nagy csaló csalfán nem szoroz 
S nem ütik a kicsi-kis nyűgöket,
De a kicsi s nagy pöffeszkedőket 
Kitöltené n Krisztus: Szelleme:
Itt a kopott Földön vájj’ mi lenne . . . ?

Bárány Ferenc.

Széljegyzetek.
Istenem, micsoda arcokat, vi- 

gyorgó ábrázatokat, a titkos 
reménységektől dagadt, mosoly
gósra húzódó seini szájakat lát
tunk. Liláin „szenzációs" robban
tási manővere után. A destruktív- 
zsidó szellem spontán megnyi
latkozása volt az a kifejező el 
nem titkolható és tagadható lelki 
öröm, mely elfogta a radikális 
keresztényi felfogás bajnokának 
hátbatámadására a Dob- és Kom- 
baeh-utea kürnyékét. A minisz
tertanács rehabilitáló nyilatko
zata után egyszerre elhagyta a 
faj és elvtárs *-akat a nagy 

öröm, s ha lehetséges, néhány 
egységgel még mélyebbre ko- 
nyultak ama jellegzetesen görbe 
éa mindig nadvas orrok! . . .

Őszintén megvallva, a magyar 
arisztokráciának a politikai ha
talomra való törekvését nem 
kísérjük a legnagyobb szimpá
tiával. A  keresztény demokráeia 
idején azok, akik a zsidó nagy
tőkével vállvetve nyomták cl a 
doigoaó töaacgsk jogos kívánsá
géit, nem lehatnak vezérek és irá
nyító erők többé. A keresztény- 
saoeiálisztíkn* törekvéseknek 
mindig aa volt a szocialisták, áltai 
jól kamatoztatott és jellemző sa
játságuk, hogy egyes főurak és 
főpapok akciójaként mutatkoztak 
be a tömegei, előtt, s így a dol
gozók lelkében termőtalajra n 
magasztos eszmék nem találhat
tak. A keresatényszociálizmust 
csakis dolgozó, nincstelen nyo
morgó emberek foghatják föl, s 
megvalósítani is csak 6 k tudják, 
ahogy ezt életrekelteni szüksé
ge* •* kell.

Apponyi tizenkettedikén fogja 
átnyújtani a magyar válaszjegy- 
zékel a nagykövetek tanácsának

s azután nem lesz már sok 
szertartás, formuiság hátra. Nem 
reméljük, hogy azt az eredményt, 
amit fennmaradhatásimk és élet- 
feltételünk feltétlenül megkíván, 
mind’ el tudjuk érni. Ha papiro
son megtörténik is a földarabo- 
lás és egyelőre a csehek, romá
nok és szerbek meg is szállják 
Magyarország elvitathatatlan te
rületeit, érezzük, tudjuk, hogy 
a magyar szivekből a magyar 
igazságot kt nem téphetik soha.

A  „nem, nem, soha" égetni, 
tépni, emlékeztetni fog örökké ...

Újabb ausztriai aknamunka 
Magyarország ellen!
(Svájci levelezőnktől.)

(Fans.)
„Limainte de Paul Ledi" az in- 

ternaciunaiista mozgalmak prote- 
galistája írja, hogy Kenner, volt 
pragai konferenciainak a célja 
szövetkezés Magyarország ellen. 
Jelzi, hogy Renner majd folytatja 
útját Belgrádija, hogy ott megal
kossa az uj harmasszovetseget 
a horvatok es szlovének revén 
Magyarország ellen.

Ezt az aknamunkát éber figye
lemmel kísérjük, s úgy tudjuk, 
hogy a vallásos és hazafias ér
zelmű fiorvátok s szlovének ma
gatartásán megfog hiúsulni,. . .

Figyelmeztetés.
Visszaélések meggátlásacél- 

jábol ismételten közhírre tesz- 
szűk, hogy a „Népakarat * 
munkatársai reszere kiállított 
igazolványuk közül csak azok 
érvényesek, melyeket lapunk 
felelős szerkesztője. Franké 
János irt alá. Akiknek igazol
ványán ez az aláírás nincs 
meg, kérjük adják le azt ér
vényesítés végett a szerkesz
tőségben.
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A hét furcsaságaiból
Ae „Uj Nemzedék* február 

■4-iki számában Dobozi István 
leleplezte a Csőri- telep koksz- 
pttnomáit. Cikkében többek kö
zött a következőket írja:

„A kispesti kapitányság ár 
drágításért megindította nz el
járást Darvas Imre vállalkozó 
#Uen stb. stb. s mert ipariga- 
zvlmny nélkül és aránytalanul 
aiagaa ár mellett adta a kokszot, 
árébrdgitdsért is elítélte hat hó
napi elzárást a és húszezer korona 
pimjhirságra." Majd tovább :

,A  szeméttelep egyik vpzető- 
szakemtierének szavahihető vé
leménye szernt Darvas Imre 
ebből a vállalkozásból egyetlen 
hóuap alatt egymillió korona 
jövedelmet szerzett magának és 
egy másik szmtén közelálló 
• mber tudomása szerint, a leg
utóbbi hetekben kfilönféle revol
verlapok elhallgattatásáig, Dar
vas százezer koronánál nagyobb 
isse eget adott ki azért, hogy ne 
piszkálgassák a Cséri - koksz 
agve körül felkavart szemetet.“

Eddig és igv február 4-én nz 
üj Nemzedék. — A következő 
napon pedig nz Uj Nemzedék 
utolsó oldalán egy hatalmas 
hirdetésben az előző nap ár
drágítónak megbélyegzett Dar
vas hirdeti a Cseri-féle panama- 
kokszot.

Kérdezzük az Uj Nemzedék
től, hogy nem tartja-e dezauvá- 
lónak magára nézve azt, hogy 
árdrágító és egyéb zsidó iiz*rek 
(pl Kornhauser, Liehtmann, 
Éried, Singer ékszerészspeku- 
lánsok) hirdetéseit hozza és 
azoktól ezért pénzt fogad el ?!

Véleményünk szerint egv 
olyan nagytekintélyű keresztény 
lap, mint az Uj Nemzedék, 
mely 7 oldalon keresztül a 
zsidó faji uralom, a sémi nép
nek túltengő politikai és gaz
dasági hatalma ellen küzd, c-sak 
nevetségessé teszi magát, ha a 
8 -ik oldalon minden előbbi 
állításait felrúgva, hely* t ad a 
zsidó tőke és zsidó üzlet hir
detéseinek . . . Több követ keze
léssé-et várunk ezentúl az Uj 
Nemzedéktől.

Kérjük mindazon elvbarátainkat, akik lapunkat
hiányosan kapják, sürgősen jelentsék ért kiadóhiva
talunknak, h o gy  a kellő intézkedéseket megtehessük.

. E g y  (s a jn á la to s  e s e t "
eimü — a „Népakarat* januári
2 . számában — megjelent közle
ményünkre kaptuk a következő 
helyreigazító sorokat:

Tekintetes Szerkesetővég !
Hazatérve a választási küzdel

mekből. egy barátom átadta a 
mellékelt „Egy sajnálatos eset" 
eimü cikkecskét. Sietve tudomá
sára hozom a mélyen tiastelt 
szerkesztőségnek, hogy *■ »oha 
és sehol sem mondtam sat, hegy 
a „Képakarat"-bán zsidó egyőa- 
től vásárolt cikk jelent vein* 
meg, annál kevésbbé mondta** 
ilyent, mert az éppen az emütvtt 
Qólyavári beszédemben msgdi- 
•sértem nz Önök bátor fellépését.

Az illető, aki Önöket infor- 
máltajbizonyárs tévedett, ösezs 
tévesztette a szílvásgombóeot a 
bagariacsizmával. Vagy rossz
akaratúiig konkolyhintő az illető 
úr, nki szívesen keveri a kártyát 
hamiskásan. Kérem ezeket a ki
jelentéseimet szíveskedjenek tu
domásul venni és maradtam a 
Tek. szerkesztőségnek igaz h'sz- 
telője T'.rekg Károly.

Ezen helyreigazító sorok fé
nyesen igazolják a „Népakarat* 
egyenes irányát. Meg voltunk 
győződve, hogy s> terjesztett hir 
nem egyéb, mint közönséges 
rágalom Az igazság kedvé
ért kötelességünknek véltünk 
eleget tenni, amidőn ezt a 
nyilvánossá/! elé vittük, h o g y  
e;-/'-l Ereky Károlyt és «  Nép
akaratot a nyilván rossz indu
lati' intrikákkal szemben meg
védj ük.

L e n i n  A r s i á t  a k a r ja  
m e g h ó d i t a n i  Az oro«z
népbiztosok' ak Moszkvában tar
tott egyiitles ülésén Le nn be
széde'1 mondott, amelyben ki
jelen! ette, hogy az ázsiai orszá
gokban s egyáltalán a messzi 
keleten másként kell alkalmazni 
a kommunizmus módszereit és

xx őrseik* természetéhez. kall 
változtatni. Csak. ha a kommá- 
aiamasuak Ázsiát is sikerült 
győzelmesen meghódítania, fogja 
a* ántánt a tanáesrendszer ér
telmét belátni. Ezért kell, hogy 
a főeél Á jímía meghóditásslegyeu.

V e r e k e d é s  áss o l a s z  
k a m a r á b a n .  A  kamarában 
febr. 5-én a szocialista és kato
likus képviselők között formális 
verekedés támadt. A katolikusok 
egyes szocialistákat azzal gyanú
sították, hogy hadiuzsorát űznek, 
a szocialisták nekiestek i» kato
likusoknak és verekedést kezd
tek. Mintegy kétszáz képviselő 
keveredett bele a tumultusba, 
amely hús* percen át tombolt.

Béoabea m egjelen ik  
a  V O rO a  Ú js á g .  Becsből 
jelenők : A Beaehe menekült
magyar kom muri isták. erahntf 
mozgásának és savartalau u i -  
ködéaénsk egyik világos bizony
sága az, hogy a bécsi konna- 
u isták Ispjnnsk, a Rothe Kaimé
nak negyedik oldala Vörös Új
ság eimén magyar szöveggel 
jelent meg, hegy szellemi táp
lálékul szolgáljon az osztiák 
fővárosba* barátságos otthonra 
talált magyar bolsevistáknak.

P Á LY Á Z A T I HIRDETMÉN T
A magyar államvasutak igaz

gatósága repceolaj, lenmag olaj és 
olvasztóit faggyú azonnali szállí
tására ezennel nyilv ános pályá
zatot hirdet.

Ajánlat tehető mindhárom 
anyagra a legkisebb mennyiség
től a rendelkezésre álló legna
gyobb mennyiségig.

Ajánlatok benyújtási határ
ideje 111-0. évi február hó 17 
déli 1 2  óra.

Részletes tudnivalókat tartal
maz az igazgatóságunk, mind
két budapesti, szombathelyi, 
miskolci és szegedi üdét vezető
ségéi .k anyag és leiöirhes: r -r-si 
osztályában, díjtalanul beszerez
hető ajánlati felhívás. (Után
nyomás nem díjaztunk.)

.4 m a g y a r áH am vo.su t*k  
igazgatósága.

A p p é l f r d e t é s e k .

K e  - s r *  j  l e s l v é r e i m !
Nálam iátok m eg fogaitokat
lelki:.' • • s  ̂ m rin ká t kaptok.

GUTTERMUTH ie NOS. Barnss-ter 18

K O K S Z O T  por n* ikülit maxin ólt áron
fuvaronként Kása 

Vili., Kistemplom utca 12 
Telefon : József 119- 93

L á t h a t ó  i r á s ú
írógépet keresztény egyénektől ve
szek. Ajánlatokat a kiadóba, (VII., 

Harsfa utca 33.) kérek

Diákok T
ö n k é n t e s  l a p t e r j e s z t ő k  !

T i vo lta tok  a k e re s z 
tény sajtó terjesztés le g 
k ivá lób b  k a to n á i! A  k e
resz tén y  sajtó d iada la  a 
to vá b b i tevékenységiek  
és  a ti b á to r m unkátoktól 
fü g g  . . . je len tk e zze tek  
töm egesen  a k iad óh iva 
talunkban és te ljes ítsé tek  
k eresztén y  és h aza fiú i kö- 
te ie s s é g te k e t l

UjságterjesztSíi figyelmébe!
♦

A Horthy almanach
(naptár 1920. övre) terjesztésével 

sokai kereshet.

<*>

Kapható: 8 2 óráig RÓZSA
kiadóhivatalban, BUDAPEST,  
Vili., Szentkirályi-utca 3G sz.

Most jelent meg ! Síén zacié 1
Uj zeneszerzurnetty!

r

Irta . GRAFF KÁLMÁM.
Zenéjét szerezte : KERNÜL VIKTOR
A bájos riallatnu énekfüzet ára 
zongorára enekhsnggal 2  korona.

Megrendelhető a
„HARMÓNIA’* zeneműkiadónál,
Budapest, IV., Váci-utca 20. szám

M O 1 . 119-9S.
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