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megnyilvánult megterem 
tette a keresztény parlamen
tet. A keres/tény £ dolgozók 
azive-vagya eszményképe va
lósággá lett. Célja, hogy meg
teremtse 1,orosz tény Domzeti i 
jévendónket.

A eépakarat elementáris j 
megnyilatkozása keresztény po- j 
litikai hitvalláet követel min- í 
den keresztény politikusától, | 
aki a nemzetgjhíes szánté j 
lyébe betette a lábát, terest j 
tény politikusaink nem is j 
•kainak mást, i 11 ötre nem is * 
szabadna nekik mást akarni, 
mint amit a keresztény ma 
gyarenép kivin éa akar^Erre 
tetteknek ígéretet és szóvolt 
az ő,  polibkai marsrutájuk. 
De kérdjük eleget tettek-e 
már ék az ígéreteiknek? Hisz 
he a dolgozé magyar nép 
akaratara* esalc egy tisedrésze 
is —  most momentán —  
megvalósíthatna (a sok Ígé
retből) dacéra s ninestel“ ii- 
=égnek, tejjel-mézzel folyókká 
változtatná magyar i öblünket 
Vájjon ma ez igy van ? A j 
társadalmi konszolidáció a ke- ! 
reszténj magyar nép akarata i 
szorult van ?

npsyatorjZBS fentambolísűt
tjük o k k o M  mentheti mes!

Egy diplomata nyilatkozata,
& szocialisták elhelyezkedése a királyság alatt,

(Saját tudásitónktól)

Budapest, I9 ü 9. március 30. A napokban kiküldött tudósítónk egy 
diplomatát —  nevét természetesen nem közölhetjük —  látogatott

meg, A diplomata igen előzékenyen fogadta munkatársunkat és fontos külpolitikai vonatko
zása kérdésekre —  Magyarország földarabolását illetőleg a következő nagy fontosságú nyi
latkozatot tette.

—  „ Magyarország földarabolását csak a királyság mentheti 
meg. E tnográfiái szempi ntok kívánják azt. különösen. —  M a
gyarországot ugyanis annyi sokféle nemzetiség lakja, —  tót, 
román, r émet, szerb, ruthén, horvát, szász, zsidó stb. —  hogy 
ezek, ha mind külón-külön, maguk száméra önálló, köztársasági 
államformát követelnének, akkor a kis Magyarország területén 
annyi államforma keletkeznék, m int a mennyi talán az egész 
Európában sem. Természetesen eme kis államok gazdasági ón- 
állási igáról szó sem lehat.

Fia a magyar nép a monarchisztikus állameszme melleit 
mindvégig hűségesen kitart, akkor az antant kénytelen az ezer
éves történeti jogokat, a határokat respektálni és ha most mo 
mentán nem is, de rövid időn belül ae integritást biztosítani . . ,
Ennek pedig gazdasági előnye —  az összes nemzetiségekre egy
aránt —  A; számúhatatlan. "

Nőm
tudjuk keresztény szempont
ból megérteni, hogy miért 
lehatott annak a sok zsidó 
sajtáorganuinnak 8  — 1 2 — 2 0  

oldal terjedelemmel is meg 
jelenni és a ,,Népakaratának 
egyáltalán nem ? kinek fájhat 
az, hogy a keresztény dolgo 
7/ik lapja a ,.Népakarat”  meg 
jeleink és kinek erdoke az, 
ár.gv meg ne jelenjen ? I 

A zsidóknak ?
A az asztényeknak ?
Döntse el a keresztény nép.

Arra a kérdésre, hogy: hogy képzeli el a szocialisták ^szociáldemokraták! elhelyez-
kedeset a királyság alatt, akik tudvalevőleg mindenhol elsők a ,.trónok" felbontásában, arra 
igen érdekesen igy válaszolt

t,A  szrciulizmus nincsen kötve állami ormához. A dolgozó 
tömegek szociális igényeitigazságosan kilehel elégíteni a monarchista 
államforma keretében is. Ha a nép vezetői csalók, akkor legyen 
az köztársasági vagy kommunisztikus társadalmi berendezés, azok 
mindig befogják csapni a dolgozó tömegeket. A népet fel kell 
világosítani a szocializmus helyes értelmezéséről. A felforgatásra 
isqatókat ki kell küszöbölni . . . 1  felforgató elemektől féln i nem
kell, csak irányítani kell éket k ife lé ( értsd Palesztina felé. Szerk.j 
mernek ök maguktól I . . . "

Eddig azol az igen érdekes nyilatkozat. Az igen szimpatikus 
diplomata nevót majd alkalomadtán közöljük olvasóinkkal,



2 n é p a k a r a t

Ausztria Itf. Károlyért
l'nntetés a Habsburgok mellett. -  A destruktív zsidóság 1 mm kupi

— Saját tudósítónktól.

Becsből jelentik: Ausztriában, 
Hacára a zsidóvezetés alatt álló 
szociáldemokrata-kommunista köz
társasági uralom erőszakos terror
jának, a hazafias keresztény né
met népben igen bensőséges szitu 
pátia nyilvánul meg IV, Károly 
iránt. A minap Becsben egy ha
talmas gyűlés keretében tüntetést 
rendeztek mellette, ahol Walters- 
kirckner Ferenc a hires népvezér, 
megnyitó beszédében a kővetkező
det mosdotta:

— A mi közös, nagy hazánk 
összeomlott, miután szeiabcszállt 
minden poklokkal Egy jimbar 
kötelességtudó és eiicsöségss ural 
kodóesaládnt elűztek otthonából

magi hajtja végre követeléseit. A 
gyűlés után a Kiogstrassen ttin- 

„  . , , , , , i tető körmenet volt, amelyet azott-
h.ént is csodálom, hogy a pokol- i ban a rendör8ÍK nagyobb nehéz 
béli hatalmak haragos gyűlölettel 
üldözik ezt az országot, amelv

házán az antiszemiták szövetsége 
nagygyűlést rendezett, amely ké
sőbb vérei verekedéssé és zavar
gássá fajult. A tüutetesen csak
nem az egész. Bécs hazafias népe 
részt vett.

Követelték a g licisi zsidók 
beutazási engedélyének megvoná
sát, az osztrák területen levők 
kiutasítását. vögtönitóló bíróságok 
fe’úllitását. a csempészek és áru 
uzsorások vagyonának lefoglaló • 
sát. Kimondotta a gyűlés, hogy 
ha a kormány nem tesz eleget 
ezeknek a kívánságoknak, felelős
séget vállalnak azért, hogy a nép j egyetem följáróját szálfák meg.

Nem ilyen simán folyt le az 
egyetemi hallgatók tüntetése. Az 
egyetem aulájában tartott diák- 
gyiilés után tüntető fölvonulás 
volt. A Scharlottenringen az Ad- 
ler-kávéházat megrohanták és a 
benniilő, többnyire osempészke- 
roskedőkre és áruuzsorásokra bo
tokkal támadtak. Itt a rendőrség 
a nagyobb verekedést még meg
akadályozta. amire a tüntetők az 
Vlstrassera mentek, ott a zsidó 
főiskolai hallgatók menzájába be
hatoltak az ott lsvő zsidóhallga
tókkal verekedést kezdtek és a 
berendezésekben natry pusztítást 
vittek véghez.

Bécsi tudósitónk telefonjelen
tése szerint a tüntetők a zsidó 
menza elpusztítása után ma az

ségek nélkid szétoszlatott.

A szocialista es zsidó d ákok az 
útvonal szemközt lévő rószén ál
lottak föl. A német nemzeti 
diakok a Wac.ht am Rheín-t éne
keltek és a Habsburg dinasztiát

'éltették, a zsidókat é\ a t orai in- 
tcrnacionólit abcugejllák: a szem- 
bonlévé tábor ezt kiáltozta vissza: 
Fehér terroriiták ! Reakciósok 1 
Rövid fdő alatt a botokkal föl- 
fegyverzett diákok között vereke
dés támadt, amelynek a kivonult 
rendőrség vetett véget. A zsidók 
és szocialistáik elvonultak, a német 
nemzeti diákok pedig bevonultak 
a termekbe és megakadályozták 

| az előadásokat.
A zavareások következtében a

I rektor elren lelte az egyetem be 
; zárását. Csak a folyamatban levő 
’ vizsgákat tartják meg 
: A tartoniánygyülésen i'i foglal
j koztak a zsidókérdéssel A tar

tományi főnök egy interpellációra, 
amelyben a magyar zsidók töme
ges bevándorlásának megakadá
lyozását követelték, kijelentette, 
hogy a bevándorlók csak megfe
lelő inegukolás esetén kaphatnak 
rövi.Bejáratú tartózkodási, de néni 
letelepülési engedélyt.

még ma is a keresztény kultúra 
tűzkőivé és a világháborúban 
megmentette a keresztény kul
túrát a keleti barbárságtól. Nem 
is csodálom, hogy ezek az ellen
ségek hazugságokkal és rágal
makkal árasztották el és a sárba 
rántották ezt az aralkodóházat

A destruktív zsidóság által ve
zetett hatalmas pártok óveken át 
büntetlenül folytatott lazításaikkal ( 
aláaknázták népünk legszélesebb 
réteseit, kiölték belőlük a köte
lesség érzetét, a melynek pnsz 
tulása után orgiákat (il ma a 
kapzsiság a paráznaság és a 
korrupció

Szabad-e most a trón össze
omlása után, az oltárnak is össze- 
omlani ? Nem, nem, soha ' Mi 
megvódjfik a keresztet, mi ismét 
keresztények akarunk lenui.

A mindvégig lelkes hangulatú 
gyűlésen felszólalt inég Kunschák 
nemzetgyűlési képviselő ea még 
számos kiváló szónok.

A tények amellett szóinak hogy 
az osztrák nép is kezd már ön
tudatra ébredni és nemzeti tragé
diájának egyedüli okozóját az 
erőszakos zsidóságban látja Igen 
érdekes, hogy IV. Károly is ha
sonló véleményen vau. Egy nála 
látogatást tett ujságiró szemébe 
mondta a való igazságot is nem 
átalotta a következő kijelentést 
tenni: Jót tudom én mondotta IV. 
Károly — hogy a magyar ét az 
osztrák nép nagy tömegei t.cui 1 
leltek hezsim hűtlenek . . . Egyik j 
forradalmat sem tulajdonítom ke
resztény népeimnek, hanem a zsi- j 
dtság ezen sótét rétegeinek, amely ! 
mmdip a legaljasabb eszközükkel j 
dolgozik, amelyre reagálni nem is j 
érdemes.

Mint látjuk IV Károly is tel 
jesen tisztában van országának és j 
népeinek gonosz mcgrontóival- ; 
Megismerte őket. totói, talpig, i 
Viszont azt is tapasztalhatjuk 
hogy Ausztria keresztény népe i 
sem rokoneztrovesik a zsidók 1 
csőcselékével. Minduntalan és 1 
mindig intenzivebben fejt ki to 1 
vekenysóget, hogy az erőszakos 1 
zsidóság uralmát lerázza nyaká- í 
ról. Az egész Ausztriában mindé- j 
ntltt antiszemita szervezetek ala- | 
kainak és a zsidók kiszorításán 1 
táradoznak. Legutóbb Bécs volt 
színhelye nagyobbszabásu anti
szemita tüntetéseknek. A város-

Jzotifi ldeiroltrotí l i « ellen
KöztárHHsilsi piiccsot készítettek. —  Dánia belpolitikai válsága. —

(Saját tudósítónktól.)

K o p p e n h á g a ,  ápr. 1<> A szociáldemokrata párt köztársasági pucosa teljesen meghin- 
siiltnak tekinthető. Liebe, a kinevezett ügyvivő miniszterelnök teljesen leszerelte a zsidó kapi
talisták (illá i lepénzelt zsidó-szociáldemokrata, vezérek köztársasági furcsát. A félre vezetteti mun
kásokat általános sztrájkba kény szeritették, a keresztény és hazafias lapok nyomását beszün
tették és igy gondosan előkészítve, meglepetésszerűen akarták a monarékiát felborítani. Az 
erőszakos fellépésre Liebe miniszterelnök azzal feleit, hogy — királyi felhatalmazással —  
az egész Dániában kihirdette az ostromállapotot. Az országgyűlést feloszlatta és rövid időn 
belül kiírta az uj választásokat. Az egész szociáldemokrata akciót erélyes intézkedéseivel 
meghiúsította. A  katonák mindenütt királypártiak. A földműves lakosság mindenfele moHar- 
ehista érzelmié, a dán parasztság csak a királyával rokonszenvezik. Egyre jobban kiéleződik 
a harc a zsidókkal teletömött főváros és a keresztény lakosságú vidék között.

iavar a n
'rolnins urak politikája. — A szociáldem okrácia 

keresztényiszocialista köntösben.

A szocializmus különösen s 
i keresztényszocializmus magyaré 

zása körül soha és semmikor sem 
volt tapasztalható akkora tájéko
zatlanság ni egész vonalon, miut 
éppen napjainkban. Ez a bizonyos 
határozatlanság pedig feiiilriő, hogy

egész Marx, szociáldemokrata s 
egyéb destruktív ideológiát (keleti 
Svájc) annyira, hogy a ,keresz- 
lényszocialista" munkás szakszer 
rezeteket — szociáldemokrata 
szisztémáé — osztályban: alapján 
szervezte meg Eltekistve attól.

éppen a keresztényezocialista vo- i hogy állandóan a demokratákkal
no meg a Scliwimmer félő feni- 
mista zsidc nőkkel barátkozott (nem 
csoda, ha a munkásak is követték 
példáját) a ke resztbe t szocialista

/ét ik kisr.ólásai és felszólalásai
ban igen gyskrau tapasztalható. 
Mivelhogy pedig a „keresztény- 
szocialista elveknek* a maga a-
ráz,-/áfásában, illetőleg fejtegetésé- i felfogását legjobbal jellemezte az 
ben nálunk oroszlánrészben a IWltí szeptemberi szociális kurzu- 
prel&lus uraa tevékenykedtek — i són történt elszólása ékként „Ez 
a többiek csak tőlük tanultak — ; a mai társadalmi rend » kapi- 
nem lesz érdetn’elen ha tárgyilagos taliszlikns nem csak nem tőké-
kritikával bonckés alá ve.-z- 
szük keresztén,yazocialista ideoló
giájukat és felfogásaikat.

Ur. tites«weÍB Sándor 
prelátns.

A .keresztényszocializmus' leg
első hirdető, v i í ■gyue országon
O itsswoin Sándor prelátus volt. 
O róla nagyon sokat lehetett hal 
lani. A' fejtett érdemei t* tudo
mányos hu'.nkásei.g.i elitmert. Csak 
az az egy baj volt, hogy szellemi 
fegyvertárába átvette csaknem az

letes, hanem csődbe került, ezt a 
háború mutatja meg azoknak is, 
akik eddig nem hittek el. (Eddig 
igazat mondott!) Uj remibe kall 
búetörieluünk, amelyről inkább 
csak azt tudjak, milyen ne legyen . 
s nem azt, milyen legyen t

A prelátss ur mint látjuk — 
keresztény szocialista vezér létére 
nem tudta de úgy tudjuk, hogy 
ma sem — az általa hirdetett 
kérész tény szór ialista társadalmi
berendezkedés kontúrjait meg raj

zaim. A „Népszava" akkortájt
.Vak rezei világtalant~ című cikké 
ben könny űszerrel ránthatta le és 
számtalan esetben ., keresztény- 
szociaüsta népesalás'-iiak jelle
mezhette az egéss keresztény 
szeciatista akciót. Mi ezekntán 
csak azt kérdezzük ka a keresz
tény nép vezérei ily tájéhormslanok 
voltak, a jövőt illet Heg, altkor 
ith -i-e elítélni és ma felelősségre 
vonni a heréiztény deigoeo nép 
millióéi, akiket a zsidó kapitaliz
mus által lepeu/.elt zsidó vehetők 
s bolsevizmusba terrorizáltak. 
Ugyanezek ma szabadon grasszái- 
nak, tovább agitál*.>k és csinálják 
tovább a „szociálpolitikát” a pre- 
látus urakkal egyelői íve. míg a 
keresztény munkások bűnhődnek 
ós nyomorognak

Itr. Ernát Sándor
prelátns.

A keresztény ós szocialista moz
galmaknak egy agyancsak nem 
kisebb kapacitása dr. Mrntz'Sándor 
prelátus, a kituné orgarneatör 
Csak az * baj, hogy keresztény 
szocialista felfogásán néha még 
egy értelmes ember sem tud el
igazodni. Március IS-án például 
sajnálkozását fejezte ki azon, h ogy  
„a szociáldemokraták nincsenek 8 
parlamentben képviselve . (Isten 
óvjon meg ettél b*ar.ü*ket!) Ez 
őszinte beszéd, m*rt ha a IZociál 
demokraták bent ülhetnének i 
parlamentben, akkor ök mindéi



Népakarat s

bizonnyal nagyon sokszor kisegit 
bi'tnék Bmszt Sándor prelátus 
urat szociológiai tudományában. 
(Súgnának neki ) Ez is azt bizo
nyítja, hogy Ernszt Sándor prolá- 
tii8 nr keresztény-szocialista fel 
fogása nem egyéb, mint plagizált 
szociáldemokrata ideológia amely
nek „keresztényszocializmus!* ciinet 
adtak.

I>r. Vasa József
egyetemi tanai.

Dr. Vass József egyetemi int: ár 
nr a legbátrabb és icgharciasnbb 
kcreszténuszoeialisia apostoloknak 
egyike. Igaz. hogy 6  ssak egye
temi tanár és nam pralátns ! (> a 
le "őszintébb és legnyíltabb, mert 
keresztény szocialista felfogásában 
nyíltan az .osztályharc*, az .osz
tályöntudat* alapjára helyezkedik.
Ki is fajtatta azt március 26 áu 
a nemzatgyttléaen igém szépan, 
nagy enbioki tehetségűnek minden 
képességével. A legét dekeaebn perbi* 
az. hogy .osztálybarc* alapján áll 
és mégis a .kapitalizmust* dicsőíti. 
Mint maga mord ja, ,a kapitaliz
mus ej^ természetes** ( ?f ? uent 
igaz) kialakult gaz lasági életferraa, 
amíg jobb cletfor ua nincs, lebon
tani nem lehet ..* (Szttrényi 
József: ,Nagyom helyes!') Nüná 
a zsidók nam helyeselnék?! Sőt 
tombolnak. Hisz a ezoeláldemo- 
krn'a és egyéb destruktív elemek 
sem tudnák saját magákat jobban 
képviselni, ált ez*. Bábeli zűrzavar? 
Uraim ! Ez a kert srtény erkölcs a 
pélTtikában ? A nép milliói előtt 
Ígérünk fűt fát, eget-földet, minden 
jót, keresztanya .ocialn,m .ot <J.i 
mikor beüt vagyunk a parlament
ben, akkor..., akkor..., de kü
lönben ne folyt issük. Tény az, 
hogy ma keresztényszocializmus 
nincs, tna szoeúlldemokrácia rart 
keresztény szoeialista köntösben !

Mit »k»r a keresztény.
szór latizmaa.

A keresztényszocializmus a tiszta 
evangéliumi atmoszférát akarja a 
társadalmi éleiben megvalósítani. . .
A keceeztenysroi aliznius semmi 
esetre sein akarhat „osztáíyhar- 
cot. . .“  A keresztényszoaializmus 
a társadalmi relegok, az egész 
társadalom; a nemzetek társarlal 
mának és az egész világ népeinek 
harmonikus, békés együttműködé
sén nyugszik. (Vilégbeke perspsk- 
tivé ja ) Tehat nem mi esetre sem 
társadalmi „os/.tályharcot", még 
huvésbe a nemzetek harcit. (Világ- 
káboret.)

A „ Vdágbékér “ csakis az evan
géliumi kereszt ényszoeiálixm is
(Tehát nem amit Önök hirdetünk 
prelátus urak !) tudja csak bizto
sításit. Az a társadalom, amelyben 
az „osztályharc* a társadalmi 
rétegek folytonos surolódás fel
emészt minden energiát, az a Cár 
szidalom nem tud produktív kul- 
turinUnkáí kifej'eni. A társadalmi 
„osztályharc“ ér a nemzetik s 
TM -pék társadalmának „osztály - 
karca" szvité a világháborút és 
fogja szülei a trx-ábbi Háborúkat 
is. Az olyan társadalom, amelyben 
az „osztályba-e* gytiícleteH Í 3 
ádáz küzdelme tombol, az olyan 
társadalom, olyan nemzet hasonlít 
az őrült emberhez, aki össze
vissza szaladgál, ordít s kiabál, 
tépi haját, harapdálja kezét, lábát, 
niardossa amaroaegoljaönmagát.. 
Az .osztálybarc* elpusztít kultúrát, 
tudomány, vallást, tradíciót, hazát,

Pflffiszli a radikális keresztény szoriaiizmasért
Székesfehérvár lánglelkü apostolán ak, Prohászka Ottokárnak egy 

még 1918 bán megjelent munkájából idézzük a következő sorokat, 
amelyek bizony még ma is a mi radikális keresztényszocialista állás- 
pontuuk helyessége mellett szólnak, mely radikális keresztényszocialista 
álláspont képes megjavítani a dolgozók szántára ma már oly elvisel 
hetetienfii súlyos megélhetési viszonyokat. A megjelent müvében akkor
tájt a következőket Írja.

„ Tömegmozgalomról a keresztényszocializmus 
alapján ezidöszerint nincsen szó s hozzáteszem, nem 
is lesz mindaddig, amig a nagy muakástömegeknek 
— értem itt a kézimunkásokat épugy, mint a szellemi 
munkásokat — gazdasági érdekeiket fül nem karoljuk, 
azzal a ntdiknlizillUNtsnl, amellyel azt kell Egy  
lobogó, tüzes vágy él az emberekben, hogy e földön 
is türhetőbb és ne agyonstrapált sorsuk legyen s ezt 
a vágyat meg kell valósítani . . . Éneikül a leg- 
harmónikusabb program is vizbe.isik s hidegen 
hagyja a lelkeket.

Most úgy állunk, hogy mind u szociál
demokrácia, mind a keresztényszocializmus 
egyoldalúságban szenved; mindkettő lova
golni akar, de rosszul nyergei! .
Brávó ! Prohászka Ottokár fejént találta a szeget. A szociál

demokrácia is lovagolt rajiunk és a dolgozók erkölcsi igényeinek ki
elégítése nélkül (hitetlenséggel) a gazdasági igényeket sem tudta ki
elégíteni s csak egy rablóuralmat teremtett. A keresztényszocializmus
sal is hasonlóVépen állunk. A keresztényszocializmus is lovagol . . ., 
„d# rosszul nyergei! . . .“ Ma már csaknem héthónapos lovaglás után 
hovatovább azt vesszük észre, hogy a kizsákmányoló zsidó kapitaliz
mus ma-holuap fölfolja az egész keresztény kurzust.

Mi következik ebből? Mi más, miut a radikális koresztéuyszocia- 
lista álláspont létjogosultsága.

Keresztény szocialisták, akik nem akarjátok a keresztónyszocialista 
világnézet bukását, helyezkedjetek a radikális keresztényszocialisták 
álláspontjára, amely egyedül teremti meg a dolgozó milliók földi s 
örök boldogulását 1 . . .

mindent, mindent s végcélja az 
öngyilkosság és a megsemmisü
lés A keresztéuyszociáliznius 
tehát nem istn»r .osztályharcot* 
s punktum A keresztény szociális- 
i i í i í s  csak egy harcot, ismer — 
és ezt radikálisan, iutranzigi nscu 
vívja meg — harcot a 'minden 
rendű és rangú társadalmi gaz
emberek, kizsakmányolúk, herék 
cs .népcsalók* ellen . . .

llareot az őt ők igazságért! Hír- 
cot az örök béke eljöveteléért. Ha a 
prelátus urck tisztában lennének 
a keresztényt zoeiuliznius ágai
méval, defl'iniáini tudnák a szoeia 
liztnus és kapitalizmus értelmét, 
határvonalat tudnának huzni köz
tük bizony nem hirdetnének 
olyan dolgokat, mint nniinőket 
ma hirdetnek . . .  A keresztény
szocializmus az egy ediili, amely 
a dolgozó, verejtékező keresztény 
testvéreink földi boldogulását — 
akar máról-holnapra — megte
remti . . Ha nem hiszik, kérdez
zék meg a népet. Különben — 
kogy igazságosak legyünk, azt 
javasoljuk — - álljanak lélokben 
az örökkévalóság küszöbére, 
tegyék kezüket a szivükre és 
döntsouek: Igazat irnnk-e vagy
sem?! De óvjuk önöket. Vigyáz
zanak nagyon ' Mert tüzesóváik- 
kal puskaporos hordók fölött jár
unk és a következményekért fele 

'• iőssógge! ‘artóznak „Aki nőni tud 
1 arabul, no beszéljen arabusul.* 
j — mondja a közmondás. Ha 
1 pedig mégis akarnak arab — 
| mondjuk helyesebben — a ke-

sukat, ugy igenis követeljük, je
löljék meg a túloldalon is a lap 
homlokán a szövegrészt eltöltő 
szellem „minémüségót*.

A sötét lelkiismeret fantomként 
tépi az imperialista román és cselt 
sziveket. Nap-nap után ítélnek 
halálra magyarokat, a börtönök 
telvók, a legrettenetesebb elnyo
más alatt sajog a magyar, a 
székely, a tót. Erőszakra épített 
politika az, amit ma Nagyromá- 
niában és Csehszlovákiában csinál- 
nakl Nem tudják, hogy minden 
erőszak niegboszulja magát, min
den terror összeomláshoz vezet.

Elfe
ledik, hogy vannak igazságok 
melyeket sem megölni, sem ke
resztre feszíteni nem lehet. Oh, 
nagyon, nagyon feledékenyek ők, 
de eljön az idő, amikor a magyar 
sebek és fájdalmak testet öltve 
eléblik állnak és emlékeztetnek . ..

Magyarorazág minden politikai 
irányzatból alaposan kivette eddig 
a részét.

Volt itt már zsidó tőkével élet
ben tartott ősziróiaás, liberális, 
szociális demokrácia, volt bolseviki 
demagógia, dühöngő rémuralom. 
Rothadás, sebkifakadás, genny és 
bűz eleg.

A keresztény nemzeti irányzat, 
mely mint friss, életerős vér ömlik 
át az elüsz.kösödni indult nagy 
seben, rávezet lassanhint minden
kit az igazi megismerésre. Bizal
matlanul néz ugyan még a nagy 
tömeg a jövőbe, mert annyiszor 
becsapták már, de reménységgel 
várhatjuk őket a mi táborunkba.

ha a közöttünk még mindig 
lappangó árulást képesek leszünk 
magunkból kiirtani, ha le nem 
térünk az igazi útról . . .

reszlényszocializtnus nyelvén be
szélni, akkor járjanak közbe a 
„keresztény kurzus* vezetőinél, 
hogy tegyék lehetővé a „Nép
akarat" és a többi fiatal keresz
tény sajtóorgánumnak megjelené
sét, kogy mi alkalomadtán „súg
hassunk*, illetőleg segítségükre 
lehessünk az • igazi keresztény 
világnézet diadalmas harcának 
megvívásában . . .

Széljegyzetek.
Milyen okosan és szépen beszélt 

Wagner Károly a nemzetgj illét 
április 24 iki ülésén — állapítják 
meg a zsidó lapok célozva a 
képviselő ur beszédének arra a 
passzusára, mely szerint „szeren
csétlen ideának* minősíti Friedrich 
tervbe vett indítványát a zsidó 
topoknak héber betűkkel való meg
jelölése tárgyában. Nagyon cso
dálkozunk azon. hogy Wagner 
Károly ur nyilatkozik éppen igy, 
az a Wagner Károly, aki ügyvéd
ből lett kisgazda s ahogy mi őt 
ismerjük, még nem is olyan régen 
a ferencvárosi függetlenségi kör
ben bizony nagy antiszemita híré
ben állott. M i az igazság leírását, 
kijelentését sohasem tartottuk sze
rencsétlen ideának. Vagy talán 
Wagner Károly kisgazda képviselő 
ur kétségbevonja Népszaváek és 
1‘aati Légrádyék zsidó nemzeti 
voltát ? 1 Ahogy a keresztény lapok 
megjelölik nemzetiségi és pártállá-

Ptirfóerveztieilft
A „Népakarat* köré tömörült 

radikális keresztónyszocialista fel
fogású munkások, tisztviselők és 
iparosok már a múlt év augusztus 
havában megalakították a Magyar
országi Radikális Keresztényszo
cialista Pártot, mely a politika 
küzdőterén a mai napig is dere
kasan megállotta a helyét. Hogy 
pártunk a jövőben még hatható
sabban és nagyobb energiával 
szánhasson síkra a kinzsorázott 
keresztény kisembernek érdekeiért, 
felkérjük mindazon elvbarátainkat, 
akik a pártba még be uem irat
koztak, obbeli szándékukat vagy 
személyesen, vagy levél utján 
jelentsék be a párt titkárságának. 
Minden dolgozó, kizsákmányolt 
keresztény testvérünknek ebben a 
pártban van a helye. Közös cé
lunkat csak összetartással és 
vállvetett munkával érhetjük el. 
(Levélbeíi jelentkezések Bpest, 
VII., Hársfa-ti. 18. fsz. 3. alá 
küldendők.)

A közeli választásokra való te
kintettel, propaganda célra niin- 
deanemil adományokat elvbará
tainktól és a velünk rokonszen
vező keresztény testvéreinktől 
szívesen fogadunk.



népakarat

Zsidó kereskedelem és keresztény kereskedelem
Lépten-nyomoc lehet hallani 

keresztény magyar munkásoktól, 
hogy a zsidókra ,sz(iksége* van 
Magyarorszagnak. A zsidók eltá
volítása Magyarországból végzetes 
volua ránk nézve; zsidók nélkül 
Magyarorszag koldusbotra jutna, 
a magyar uóp eheu veszíts, vagy 
a legjobb esetben visszaaülyedue 
pl. a török uralom alatti kuitur- 
fokára. Ezek szerint a keresztény 
magyar munkások szerint Magyar- 
ország gnzdas: gi és kulturális 
éleiének feuntariói a zsidók, akik 
enuek az országnak közéleti osz
lopai agy tartják vállaikon, mint 
a görög bitrege szerint Atlasz tar
totta a világ oszlopait.

Ha hirtelen, ma estéről holnap 
reggelig ki lehetne liferálni ha
zánkból a zsidóságot, bizonyára 
erős megrázkódtatás érné az or
szág gazdasági életét (a kultúra 
eezk nyerne ezáltal), de még igy 
se jelentene katasztrófát. Nagy 
zökkenőkkel bár, de át lehetne 
hidalni az űrt, ami az ország ke
reskedelmében támadna. Mivel 
azonban erről szó sem lehet, tehát 
egeszen más szempoutokbél vilá
gítjuk meg a dolgot.

Hogy a világ összes népfajai 
közül a zsidó a legkitűnőbb, sőt 
egyetlen taieutumos kereskedő, 
ez egyszerűen misztifikáció, ame
lyet tendenciózusan maguk a 
zsidók terjesztenek azon alacso
nyabb kulturaju népek között, 
amelyek közé befurakodtak s ahol 
ők kitünően élősködnek. És hogy 
ezzel szemben a keresztény népek 
igen rossz és gyönge kereskedők 
ez as állna*, ha keresztény mondja; 
egyszerűen szamárság, ha pedig 
zsidó mondja: úgy tudatos félre
vezetni akarása a könnyen hivő 
gójoknak hogy igenis ismerjék el 
a zsidók kereskedői fölényét s 
hajoljanak meg eme külöuöa ké
pesség előtt éa engedjék át egé
szen neki ezt a pályát. A tény 
pedig az, hogy kitűnő kereskedő 
nép : az angol, a német, az ame
rikai, az olasz (akinek kereske
dői talentuma már a középkorban 
hires volt), az osztrák, az örmény. 
Esek egyikével sem versenyezhet 
a tsidó, legfeljebb mint tisztes
ségtelen pétié üzér. Ellenben igenis 
szembeötlő, éles külömbség van 
á zsidóság és keresztény keres
kedelem, illetőleg a kétféle ke
reskedői szellem között. A ke
resztény kereskedő egész hírne
vét, hitelét, munkásságát a becsü
letességre, a szolidságra alapítja ; 
kitűnő árul, elsőrendű portékát 
adni, lassan gyarapodni, akár egy 
egész, munkásságban eltöltött 
életen keresztül. A zsidó keres
kedelem pedig (es különösen 
nálunk Magyarországon) mindig 
piszkos, erkölcstelen, a becsapá 
són alapszik, a csalásra épit ; 
fundamentuma a tiszteletlenség 
Ékesen bizonyítja eme meghatá
rozást az 1917-ben Bndapeiten 
tártait kereskedelmi kongresz- 
szus, ahol a központi hatalmak 
és szövetségeseinek kereskedői 
jöttek össze s ahol a Balkán 
képviselői nyíltan kijele atelték, 
hogy ssivesen lépnének szoro
sabb összeköttetésbe a magyar 
kereskedőkkel, de tapasztalásaik 
szerint a magyar kereskedelem 
nem tiszteséges 1 Ezek a jó 
emberek bizonyára nem tudták

azt, hogy magyar kereskedelem 
nincs itt és különösen a háború 
alatt nem volt, hanem igenis 
van : magyarországi zsidókeres-
kedelem. Így kompromittálták 
akkor a zsidók a magyar fajt 
fél Eurépa előtt s ehhez hasonló 
médon kompromittálták évtizede
ken át minden egyéb téren az 
egész világ előtt, hálája fejében 
azért, hogy befogadta s egyen 
jegusitotta.

Kedves keresztéuy munkás- 
testvérei a : dobjátok el azt az
ostoba hiteteket, amit a zsidók 
belétek beszéltek ; fejetekbe szug- 
geráltak éveken keresztül, hogy 
igazi kereskedő csak zsidó leket, 
a keresztény egyáltalán aess ért 
hozzá a hogy Magyarország a 
zsidé kereskedelem nélkül föl- 
ferdulaa. Mert ezt elhivea, saját 
szellemi képességeidről állítod 
ki sajat magadnak a szegény
ségi bizonyítványt, kolott ez nem 

i ia igaz! Nézzétek ntog a pest
környéki, a fehér- és tolna- 
megyei s egyeb magyarországi 
német községeket, ahol egyetlen 
zsidó sincs, hanem mindenütt 
maguk a németek a kereskedők 
és gyönyörűén gyarapodnak, a 
községek is éa a keresztény 
kereskedők is.

Hegy a kezdet kezdeten a ne 
héasegeket legyőzzük : eleinte as 
állam, a dúsgazdag mágnások és 
sgyhézak vegyék körükbe a dol
got. Mindenfele, elsőrendű cikkek
ben bővea felszerelt óriási szövet
kezeti bulioka. állítsanak fel, de 
viszont minden keresztény tartsa 
szigorú kötelességének, hogy csakis 
oda jár vásárolni és semmiért, 
még egy nyavalyás gembostüért 
sem megy a zsidó boltoshoz. 
Szeszes italokat nem iazik, vagy 
ha mégis megkívánja, csakis ke
resztény korcsmároshoz meajen. 
Ugyanígy kellene a zsidé szellemi 
termékeket is bejkottáint : egyetlen 
keresztény ember neai venne soha 
egy etlen zsidó kiadású, zzidé szer
kesztésű lapot, könyvet: nem
menne el zsidó színházakba, mula
tókba, ahol a hitvány és legtöbb
ször ocsmány erkölcsű zsidó tákol
mányok vegigélvezéseert busás 
belépődíjat fizettet velük a zsidó 
tulajdonos. Jogfoszló, drákói tör
vények, pogromok éá egyéb erő
szakos rendszabályok nélkül ki
húzódna a zsidóság ebből a neki 
ma meg Eidorádót jelentő ország
ból, vagy szerszámot fogna a 
kezébe és elmenne ö is vasúti 
pályaniunkásnak, szén- es kő- 
bányásznak, teglahordó napszá
mosnak vagy kapásnak (bár már 
holnap látnánk) és ó dolgozna a 
magyar gyárosnak, magyar ipa
rosnak és magyar gazdának, mint 
ahogy ezek dolgoznak es dolgoz
tak eddig neki, verejtekss mun
kájukkal arany halmazokat gyűjtve 
nekik ós világhatalomra segitve 
őket. Bárány Ferenc.

Kiadóhjvafali üzenetek.
Kiadóhivatalunk felhívja vidéki 

elárusítóinkat, hogy elszámolásai
kat sürgősen küldjék be Egybun 
értesítjük, hogy a papír és a 
nyomdaarak emelkedése miatt a 
vidéki lapeiárusitóinknak ezentúl 
példányonkint csak 2 0  fillér ju
talékot tudunk nyújtani.

Olvasóinkhoz!
A .Népakarat* megjelent. Ol

vasó közönségünk bizonyára kissé 
hossza ideig bár. de nélkülözni 
volt kénytelen, fürge, eleven, 
meg nem alkuvó lapunk 1 Kiadó 
hivatalunk valósággal mego tró
nolhattak érdeklődők és kerde/.ős- 
ködők által.

Most, hogy megjelentünk, meg 
nyugtatjuk becsületes keresztény 
testvéreinket, hogy ne teljenek, 
minket nem lehet elhallgattatni, 
sem eltemetni. Mi már sokkul 
hatalmasabb küzdelmeket dicsősé 
gesen vívtunk meg. A dolgezó 
keresztény testvéreinkért folyta

tott küzdelmünket soha fel nem 
adjuk.

( Itt a cenzúra ii7 sort törölt.)
Olvasó közönségünktől és párt 

híveinktől csak azt kérjük, tart
sanak ki velünk e kemény küz
delemben s akkor a keresztény 
világnézetünk diadalmas harcát, 
győzelemre juttatjuk.

E lapszámunkat dacára a 45 
koronás papírárnak, mégis 1 
koronáért adjuk. Az igazság győ
zelméért minden áldozatot meg
hozunk

Testvéri üdvözlettel 
a „Népakarat" szer kosztősége.

Erény
o hndimllllonios zsidó

Ereky Károly volt miniszter, a 
Friedrich frakció egyic legintranr.i- 
geusebb tagja a lapokba* egy 
ujságiré előtt igen érdekeven nyi
latkozott a hadiniidiemesok meg
adóztatásáról a követkézéképpen : 

Bddigelé — kormány —
egyetlenegy törvényjavasla tét 
sem nyújtott még be. amely 
hivatva lenne arra, hogy a 
keresztiny magyar társadalmat 
emancipálja a zsidó utalom 

alól.

Tassok megkérdezni a keresz
tény írókat én művészeket, adott e 
ki ez a kormusv az é érdekükben 
egyetlenegy rendeletét is zsidó 
elnyomóikkal és kenknrranseikkel 
szemben Teasek meghallgatni a 
közalkalmazottakat, egy látott-e,
vagy akar-e egyhiteni ez a kor
mány az ó nyomorukon azzal

hegy a zsidó tökét, amelynek 
tobzódása és fényűzése egyen* 
són felháboríts, megadóztatja

Ha nem vérezn** a szivem, kacagni 
szeretnék, mikor köryöradcniá- 
nyokat kérnék a h&dimdLiojuoiok

A bolievizmus csődje Mear.k- 
I vából érkézéit jelentősek szerint 
| ott most tartónak uieg 250 pu- 
I raszt ez munkástanács kiküldött 
| jelenlétében a gazdasági tanács 
I Hetedik ülését Az elnöklő litrov 
i hosszabb beszédben ismertette, 
| hogy városok a legnagyobb nyo- 
I mórban vannak, mert a parasztok 

nem akarnak a városnak száll
tam, a gabona elrothad a földe
ken, a kereskedelem nacionalizá 
lásn pedig sohasem képzett spe
kulációkra vezetett. A kemmuniz- 

j mus gazdvsági rendjébe vitelt hit 
j teljesen összeomlott. Az ipart hely 
1 zet meg sokkal rosszabb. A ter- 
1 rnelés 70 százalékkal csökkent és 

a gyárak meg annyit sem tudnak 
keresni, hogy a munkabéreket ki- 

I fizethetnék. A boisevikt kereeke 
delmi népbiztos a következőket 
mondotta. .Kénytelenek vágynak 
beismerni, hogy a gyakorlati elet 
azt mulatja, hogy a kommunista 
elvek szerinti gazdálkodás teljes 
csődöt mund Os mindaddig, amíg 
be nem ismerjük, hogy a helyt 
szovjetek akadályoznak bennünket 
a gazdasági élet ujraápttéseben, 
addig a kormány tagjai képtele
nek lesznek itt rendet teremteni.

Károly
Ifiké mesidfiztatátirfil

! tói, ahelyett, hogy becsületesen és 
1 igazságosait megadóztatnák ókat.

— Forduljon bárki a kérész 
| tény iparosokhoz és kereskedők

höz, tőlük is csak azt fogja hal 
tani. hogy a keresztény föllendü
lés nevetségbe fullad, ha a kor 

I ir.ány hivatal** szerve) továbbra 
ts zsidó kereskedőknek is >fara- 

! soknak a szíják ki a szenet, bért. 
j hsztzl, zsírt, tükrei, petróleumét, 
j sót ét m inién elképzelheti egyéb 
I nyersenyagot és készárut.

Meddig váiat slagéra a kar 
j mány törvényalkotó munkája a 

keresztény reneszánsz érdekében ?

"

I

Ti-rniiniifr-mouida, Ruilaptat 
Főhercof sandor-utra *0 -b.

Wagner Antal »£*rkesztó n e n *  
z á c 1 ó o röpi . rata

Abalteiiki zsivtayok akna 
snakaja ttgyarewaGaiL
Második bőr tett kiadása 

lapunk minden Uizoccányosáiiál és 
árusítójánál kapható. Ara 1 kor 
Agitásiós célokra szerfölött alkal
mas. Minden keres* tény magyar 

{ kezűbe szeretnék látni.
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