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Uj honfoglalás
• lőtt ellünk mi m u h a rok . A  bekcsv.erződes 
teljes! baletten feltételeivel lehetetlen helyzetet 
teremtett szamunkra

\ n cs  a föld kerekségén ország. am ellyel oly 
igazságtalanságot követlek volna el. mint velünk 
mugy írókkal. Lovagiasságunkért, nemeslelki.se- 
gunk rt rut hálátlansággal fizettek A  huszadik 
'•/áz.td civilizáció jának nagyobb d icsőségére rablók, 
murtalócok prédájává szolgáltatták ki erőszakkal, 
ezeréves állam i berendezésünket.

Lehet-e n  rablást törvénnyé szankcionálni * 
Nem. Ha a v ilág  kuiturnemzetei erre a z  útra lépnek, 
saját maguk alatt ássák m eg a sirgödrükf t . . .  
Jól je g y e z ze  m eg a győztes ántánt, hogy a z  er- 
iiöL'si v ilágrend vaserejü  törvényeit büntetlenül 
áthágni nem lehet. A  világtörténelem  nem napok
ba s evekből ál!, hanem evszáz.ndokból. évezre 
dedből. Nekiink m agyaroknak évezredes  világ- 
tödeneti múltúnk van. am ely  a z  összes európai 
nemzetek között a históriai tradicio mintaképe. 
Ezt a z  évezredes világtörténelm i múltat puritán 
becsületessegunkkt 1 es magyar vendegszerete- 
tünkkel vívtuk ki magunknak Megnvugtatjuk tehát 
a gvőztes antantot, hogy mi m ég dicsőséges: bb 
napokat fogunk átélni mint valaha. De hol lesz 
akkor t. győztes á n tá n t? ??

A  világtörténelem  ‘•/.inpadán csak becsületes
séggel es egy eneslelküséggel lehet egv újabb 
* /.ere vés jövendőt m egéln i, csalással, rablással, 
szélhám ossággal csak :gen rövid distanciára lehet 
szert lenni H a a  világ összes civilizá lt nem zetei 
tudatára ébrednek a rajtunk elkövetett igazság* 
talansagnak és a  világtörténelem ben példátlanul 
álló kuliurbecsapósnak és nemzelgvilkoJósiuik. 
akkor ja j a nem zelgvilkosoknak

Mi magv arok nem fé lü n k : — Istenen ki- 
\ ül —  senkitől nem rettegünk, mert nincs okunk 
ro Az. iga/.sóg m elletlünk ! Ezer é v  rettegett v iha
rait átéltük, újabb ezeréves jövendőnket já tszva
r - I r á n y í t ó t o k  vronf cyimbohtmnnk
kérész* és ennek világító fénye mellett kapával 
kaszával, kalapáccsal, ésszel, tolla!, produktív 
ív,unkával visszaszerezzük  —  röv id  időn belül —  
integritásunkat ezereves  m agyar hazánkat.

Fel az uj honfoglalásra, keresztények! Indul
at. »kelore: uiajv^pd^_______________________________________

Offenzivában az
árdrágítók ellen.

—  Mi van a i. allumbi/tonsági m egbízottakkal? —

„Nulla dies —  sine lin ea !“ —  mondotta Titus 
Vespasianus római császár, mi pedig azt mondhat
nánk: „N u lla  dies . . . .* —  nem múlik el nap —  
anélkül, hogy valamelyik sajtóorgánumban dörge
delmes cikkek ne jelennének meg az árdrágítók, 
lánckereskedők, spekulánsok és árueirejiök ellen, a 
cselekedetek azonban, sajnos, nem mindig feleinek 
m eg a titipikaszerü cikkekben fogia it bnzdiiásoknak.

Igaz. készül már az árdrágításról szóló törvény 
szigorítása, ankétot is tartottak e tárgyban, mit 
használ azonban az elm életi szigorítás, ha ez a 
gyakorlatban nem tesz kellő eréllyel végrehajtva, 
mit hasznát az újabb paragrafusgyártás, ha az élel
mes spekuláns ezer módot talál a paragrafusok 
kijátszására. Legjobb, illetve reá nézve legrosszabb 
esetben lefizeti, esetleg le is üli a kiszabott bün
tetést, azután pedig vígan tovább spekulál.

Nemcsak szigorúan megbüntetni, hanem telje
sen árta1 katlanná *•> kei' tenni ezeket a vérszopó 
p ióccM t, akik sr kát szenvedett nemzetünk beteg 
testén élősködőé.* Ennek p**HIgr <»gy módja
van : a minden egyes esetben azonnal és halasztás 
nélkül alkalmazandó internálás és pedig tekintet 
nélkül arra, hogy az illető  spekuláns követett e el 
konkrét kihágást vagy nem, mert az internálási 
rendelet világosan kimondja, hogy internálhatók 
mindazok, kiknek közgazdasági tevékenysége a köz
érdekre veszedelm es tehát az összes spekulánsok 
cs láncosok, az összes munkanélküli jövedelem re 
vadászó naplopok. még ha külön büntetendő cselek
ményt nem is követnek el. Hiszen a közérdekre az 
a legnagyobb mértékben káros, ha valaki nem dol
gozik, nem végez produk'iv munkát, hanem speku
lációs üzletkötésekből él; a hivatásos kereskedők
től eltekintve, üzérekre egyáltalán nincs szükség.

Sajnos azonban, azt kell tapasztalnunk, hogy 
az internálás nem lesz minden esetben elrendelve, 
ha egy spekuláns hurokra kerül. Ma valaki mint 
árdrágító, mint lánckereskedö, min* áruelrejtő 
vagy mint valutaüzér bűnösnek ta lá lta ik , sőt ha 
az elsőfokú hatóság meg is teszi az indítványt, 
a felsőfokú hatóság nem ad helyt az indítványnak 
és nem rendeli el az internálást. M ég most is 
tömegesen járnak szabadon fővárosunkban olyan 
alakok, akiknek már régf*r. a kies Hajmáskéren 
volna a helyük. (Am i különösen bennünket had
viselteket tölt el jogos elkeseredéssel, hiszen mi 
nem azért szenvedtünk évekig a frontokon, hogy 
a háború befejezése után itthon — a lánckeres
kedők legyenek az urak.

(Itt a cenzúra M sort torölt.)

R u b in e k  G yu la  m ün isxt e ire lu ö k  £
Simonyi-Semadam kormúnyúnuk lumond&sát a kisgazdapártban befejezett ténynek tekintik- A z  ujubb 

kormányválság kö\e.kéziében előálló politikai szituáció homlokterébe a kiagazdapart került. A  kisgazdapárt u« anis 
számbeli túlsúlyánál fogva magának vindikálja u magyai politika vezetését Mindezek darára a párt kebelé
ben túlsúlyban vannak azok a politikusok, akik a koalíciós kormányzás hívei és akik a pártok közötti feleiős- 
ségmegosztós alapján .állanak Minthogy a választások a kisgazdapárt győzelmét eredményezték, a pórt jogot 
formál arra. hogy a miniszterelnök a kisgazdapárt vezérpoiitikusa tegyen. Miután a kormánvzó ez elé a kíván
ság ele semmiféle akadályt nem gördít. így a Simonyi-Semadam-kormány lemondása után Horthy Miklós kor
mányzó nyomban Rubinek Gyula földmivelesügyi miniszteri de/ignálja miniszterelnökké.

Rubinek Gyula mint miniszterelnök uj kormányával arra fog törekedni. min! mondja hogy intéz
ményes biztosítékokat nyújtson arra nézve, hogy u keresztény politikát meg fogja valósítani. A  maga részéről 
a koalíciós kormányzat mellett van és a kérdés csapán csak az. hogy a kisgazdapórt melyik másik párttal 
fog együttműködni.

Nem leheleden, ha a keresztény egyesüléssel való tárgyalások nem vezetnének kellő eredményre, 
hogy ükkor a keresztény nemzeti Friedrich-pár? kerülne kombinációba, ami az eddigi kisebb vonatkozású 
ellentétek kiküszöbölésé. el igt-n könnyen elérhető A  keresztény nemzet: párt ugyanis az. amely eddigi 
politikájáéul a városok vulasztóközönségénvk a bizalmat bírja és amely a munkásság nemzeti alapra való 
helyezéseié1 és a szélsőséges. elemek könnyűszerrel való megfékezésével u keresztény konszolidác.ó békés 
kibontakozását a legkönnyebben biztosíthatja

Egyébként Rubinek Gyulának a falu és a város békés együttműködését szolgáló kormánypolitikája 
elé az egész magvur nemzet a legteljesebb megnyugvással és bizalommal tekint.

Bolseviki bojkott Magyarország 
és az ántánt ellen.

tSuját tudós ítónk tó l)

Becs. 1920 iunius 22. A z  ausztriai kommunisták nagy optim izm ussal néznek a nem zetközi 
m unkásszakszervezetek által tervezett bojkol elé. A  M agyarország elleni bojkotnak szerintük ugyanis 
kettős cé lja  van - egyrészt a bojkott á lla l mesterségesen e lő idézett gazdasági krízis megteremtésével 
a  bécsi kaotikus á llapotoknak kommunista célokra va ló  kihasználása, másrészt pedig a magyar- 
országi bojkot sikere eseten, az antanttal szem ben va ló  alkalm azása.

A  bécsi kommunista es pacifista eszm ék politikusai azon  a  nézeten vannak hauv b «  sikerűi 
u oojkoi ahol Iviagyarorszag belpolitikájában bármily c*e.\eiy politikai változást a maguk javarc* e „  
érni. abban a z  esetben sikerrel bojkot a lá  vehetik  m eg Lengyelországot. Franciaországi t. sőt Angliát, 
s hovatovább  az  egész antantot is. A  v ilág  kommunistái a bojkotok m egindításával egy  ú jabb hal 
hatos eszközt vélnek a lkalm azn i a bolsevista eszm ék erőszakos kivitelében. Most már nem csak gyil
kos fegyverek ultal véghezvitt m észárlásokkal, de kím életlen gazdasági bojkotokkal is akarnak min
denáron cé lhoz jutni.

Optim iszlikusan vérm es rem ényeiket azonban nagyon lehűti Ausztria józan  keresztény népé
nek a bolsevista bojkottal szem ben tanúsított magatartása. E téren különösen a bécsi keresztény- 
szoc ia  lista munkások, postások és  vasutasok fejtenek ki hathatós ellenakciót és igen heves küzdel
meket vívnak a zsidó bolsevista m unkásvezérekkel, olyannyira, hogy a Magyarország elleni bolsevista 
bojkot az ausztriai kercszlényszocinlistak erélyes állásíoglaiisanaf lógva csak hely? jellegfirc [szorítkozott és az 
egész bojkot-akció máris negliiosultnak tekinthető..

Paris. 1920 ju n iu s  25. Parisból jelentik nekünk A ..Mátin am^terdami tudósítója részleteket 
k özö l a z  amsterdami kommunista iroda működéséről. Ez a z  iroda á llandó összeköttetést tait fenn 
a z  orosz bolsevista kormánnyal. A z  iroda élén W yn k oop  Dávid. Rutgers és Holtz Henrietté kom 
inu:vsták állanak

A z  amsterdami konferencián huiároziák el a  francia vasutas- es a hollandi tekötőmunkások 
sztruikját. Az o sugaimazásnkra indította meg a nemzetközi szakszervezeti iroda a Magyarország elleni bojkotot. 
O roszországból sok m iliio  rubelt és rengeteg értékű ékszereket hoztak Az a céljuk, hogy arra az 
esetre, ha az ántánt hadat üzenne az orosz szovjetnek, akkor altaianos vasúti szfráfkot fog követelni az iroda.

Távirati értesüléseink szerint a z  egész bolseviki bojkot-akció mindenütt csulos kudarcot 
vallott. A  magyar kormányműk Ausztriáva l szem ben lehal az e iienbojkotol a legkíméletlenebbül 
kell végrehajtani. Ma_ mar h ivatalosan is m eg van  állapítva hogy a M agyarország ellen i bojkot a 
bolsevir iáktól ered. E zzel szem ben azt tapasztalhattuk és mint érdekes es fontos jelenséget le is 
szögezzük , hogy a „nemzet- alapra** helyezkedett szociáldem okrata part és sajtóorgánuma, a  „N ép 
szava . lépten-nyom on örven dező  s m integy a bolseviki bojkot mellett m egnyilvánuló „szolidáris" 
magatartást tanúsít. A  „N ép sza va " junius 20-iki vasárnapi szám ában nyilvánosan is a „szolidaritás" 
álláspontjára helyezkedve, ezeket írja „ A  szolidaritás. nyilvánul meg, m ég pedig ugyanazon 
n/ .lapon am elyen «  kereszténység, mondjuk a  katolicizmus vagy  a protestantizmus is szolidaritást 
vá lla l az egész világon  é lő  és netán üldözésnek kitelt h itsorsosaival." Szép e z  a z  őszinte és nyílt 
„s zo lid an ‘ás csak azt kérdezzük a magas kormánytól, hogy m eddig fogja tűrni a „nem zeti
a lapra helyezkedett „N ép szava " nyílt és őszinte bolsevista izgatásait A jánljuk az illetékesek
figvelm ebe

H zsidók titkos világszövetsége az egész világon!
A bajor kirnlypárt kiáltványa. A  hazafias németség állásfoglalása a zsidók ellen.

( Saját tudósítónktól.)

(München, 1920 junius 23.) A  zsidók csúnya viselkedése egész Bajorországban a legeikesere- 
dettebb hangulatot váltotta ki az össz-zsidóság ellen A bajor nép minden erejének a megfeszítésével 
csak egy problémának, a zsidókérdésnek a radikális m egoldásától várja sorsának a jobbrafordulását. 
A zsidóságot okolja  mindazért a súlyos gazdasági krízisért és nehéz m egélhetési viszonyokéit, amelye
ket az egész bajor népnek osztálykülönbség nélkül —  át kell szenvedni. Erre vall a bajor király- 
párti mozgalomnak egyik kiáltványa, amelyben a következőkép szólnak a néphez:

..Rájöttünk, hogy a zsidók a német népnek a legalattomosabb és legveszedelmesebb ellenségei. 
Ha vannak is kivételek, nem lehetünk tekintettel erre. Állásfoglalásunk ama tényeken alapúi, 
melyeket a háború alatt és különösen az összeom lás után tapasztaltunk. A zsidóság az egész 
világon titkos szövetséget alkot, mely valamennyi gazda-nép ellen irányul. A zsidó nem tud és nem 
akar német lenni. Velünk szemben nemcsak idegen, hanem ellenség. Olyannal szemben, ki ben
nünket saját házunkban megrontani és megsemmisíteni törekszik, a házijogot alkalmazzuk. A 
je ls zó : „Bajorország a b a jo ro k é !"  —  az elzsidósodott főváros (München) diktatúrája ellen irányul, 
mely Bajorországot a zsidó kapitalista-kommunista világközt.írsaság tartományává sülyeszti.- 
Az antiszemita hangulat igen erős Bajorország minden zugában. Zsidóellenes szervezetek és 

szövetségek igen intenzív tevékenységet fejtenek ki és edd ig is már nagyon szép eredményeket értek 
el. Bajorországban — mint ahogy azt a kiáltványból is kivehetjük — csak a fővárosban, Münchenben 
vannak zsidók, de ott aztán túlnyomóan A bajor nép hazafias mozgalmai a legszebb reményekre 
engednek következtetni

Olvasóinkhoz!
O lvasóközön ségü n kn ek  s z iv e s  tudom ására 

hozzuk , hogy  a  ..N épakara t" e g y e s  p é ld án ya i

nak árát — a z  ú jságpap ír d rágasága  miatt 

(kgr-ja  40 kor.) —  2 ko ron ára  vo ltunk  k én y 

te le n e d  fe lem eln i.
A többi sajtóorgánumok, nevezetesen  a 

.N épszava", „V ilá g ” . „ A z  Ú js á g ’ . „Pesti Hírlap 
„Pesti N ap ló*. „Friss Ú jság” . ..Kis Ú jság". „ A z  
Esi" ..A N ap ". .8 ó ra i Ú jság". „M agyarország ’ 
stb. azért ludtak 1 koronás árban megjelenni 
mert ők a  Papirközponttol kgr-ként 12 koronás 
ai mellett kaptak ujságpapirost. Ebből láthatják 
o lvasóink, hogy mi. akik 40 koronás ujságpapi- 
rosnál olcsóbbal semmi áron sem kaptunk nem 
tudunk 1 koronás lapot adni. Ez volt egyébként 
—  hogy erről is beszám oljunk — huzam osabb 
szünetelésünknek is az oka.

M i ugyanis pénzzel nem  rendelkezünk  — ezt 
olvasóink nagyon jól tudjak — és így nem  enged  
hetjük m eg m agunknak azt a lukszust, hogy  puszta 
m egjelenés kedvéért m inden példánynál I koroná t 
ráfizessünk . . . Ezért kénytelenek vagyunk ezt a 
költséget olvasóinkra áthárítani és  igy lapunk 
eddigi péidányonkinti 1 koronás árát 2 koronára 
felem elni.

Rendületlenül bízunk olvasóink s elvbarátaink 
hazafias s keresztény á ldozatkészségében  és bizton 
reméljük, hogy a keresztény világnézet d iada lá 
nak kivívásáért velünk együtt m inden áldozatot 
m eg fognak hozni.

A zon  olvasóinkat, akik á ldozatkészségükben  
kedvenc lapjuk, a ..Népakarat' an ya g i tám ogatá 
sában is részt óha jtanak venni, értesítjük, hogy  
m inden ez irányu  pénzküldem ényeket köszönettel 
fogad

a „Népakarat4* szerkesztősége.

A keresztény munkásság 
és a ,.keresztény kurzus".

Bizony nagyot lélegzett az utolsó hat-hét esz
tendőben iszonyú sokat szenvedett keresztény 
munkásság, mikor azt hallotta, azt olvasta, hogy 
most pedig a kereszténység uralma kezdődik 
ebben a siratni való. mindenkitől elhagyott sze
gény országban. Egészen biztosra vette, hogy iit 
a hatalom, a pénz, az uralkodás és minden 
egyéb többé nem kerülhet és nem is kerül idegen 
kezekbe de kizárólag keresztény magyarokéba. 
Hogy elnémul itt —  ha nem is is hirtelen, máról- 
holnapra, de lassanként az idegen faj sajtója, hogy 
a nagy ipari és kereskedelm i vállalatok, a nagy 
földbirtokok visszaszállnak azokra, akiket az 
igazán jogosat: m eg ille t: a keresztény magyarokra 
s hogy azok majd a keresztény felebaráti szeretet 
krisztusi eszméje szerint szívvel-lélekkel fe lkarol
ják az ő ügyét. De a keresztény magyar munkás
ság, amely egész életén keresztül Krisztus példája 
szerint tűrt, szenvedett és dolgozott, bizony ke 
servesen csalódott.

A mindenható Pénz, a nagy és kis ipari és 
kereskedelmi vállalatok egyaránt s a legfőbb világ- 
hatalom a Sajtó, mind-mind zsidó kezekben ma 
radtak Azok a keresztény magyarok, ak ika  po liti
kai husosfazék mellé kerültek, befolyásukat és 
kétes hatalmukat egy-kettő k ivételével saját 
önző céljaik keresztülvitelére használták föl. A 
nemzetgyűlés száralmas képet nyújt a nyitott 
szemű nézőnek. Keresztény sajtóról jobb uctu is 
beszélni. Vannak dúsgazdag keresztény főuraink 
és főpapjaink és mégis az a néhány keresztény lap 
zsidó nyomdákban készül.

Az agyonéhezett, sanyargó keresztény magyar 
munkássággal és a nyomorgó, lassan, de biztosan 
halódó intelligens keresztény magyar középosz
tállyal senki sem törődik. Ellenben feláll a parla 
mentben egy Schlesinger Sándor Pál Lipót, egy 
Stern Szterényi József és olyan beszédeket vágnak 
ki fajrokonaik érdekében hogy örvendezve tapsol 
egész Izrael és méltán elpirulhat szégyenében a 
„keresztény kurzus". Mert itt övék az ország, a 
hatalom és a dicsőség tőlünk függ, hogy mind- 
örökké-e? Mert a „keresztény kurzus" hirdetői 
csak a szájukkal keresztények, de sem kifelé, sem 
befelé nem azok. Keresztény magyar véreikkel, 
akik pedig Krisztusban egytől-egyig  testvéreik, atya
fiaik, nem törődnek, ellenben igen szépen kiegyez
kednek ravasz és kérlelhetetlen ellenségeinkkel: 
a zsidókkal, mondván: ez az okosság, a m egfon
toltság, sót a bölcsesség politikája. De a keresz
tény magyar munkásság jól tudja, mit tartson 
azokról, akik megfeledkeznek róla, vagy nem is 
akarják meglátni szenvedéseit és befogják füleiket, 
hogy meg ne hallják a küzdők jajszavát. Jói tud. 
ják. hogy ezek rövidlátó politikát űznek, amikor 
őket teljesen kizárják mindenből, mert bizony- 
bizony a keresztény magyar munkásság az a kő 
szikla, amelyre. Krisztus szavai szerint, a legbiztosab
ban lehetne építeni.

Éljen Horthy Miklós! Éljen a Nemzeti Hadsereg!
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A/t mondják, hogy a Radikális Kereszlcnyszocialista Párt „pogrompárt**. Mi ezt a leghatározottaban visszautasítjuk és minden ilyen tendenciózus koholmányt aljas rágalomnak minő
sítünk A .pogrommal és általában ártatlan emberek legyilkolásával csak meggyalázni lehet az ideális keresztény világnézetet. Ez áll tőlünk a legtávolabb. A Radikális Keresztényszocia.lista 
Párt po litiká ja  az. hogy csak az illegitim utón és hadinyereséggel szerzett javakat kell — a békés konszolidáció utján — a keresztény exisztcnciák javára kisajátítani.

A Radikális Keresztényszocialista Párt Vezetősége.

(Itt a cenzúra egy 38 soros cikkünkéi törölte.)

Friedrich-politika igazságai!
Bármennyire is tapasztaljuk a destruktív zsidó sajtó részéről szított engesztelhetetlen gyű lö

letet a  keresztény nemzeti Friedrich-párt politikája iránt, mégis m indezek dacára e l kell azt ismerni, 
hogy Friedrich politikájának a  keresztény m agyar restauráció nagy munkájában bizony felejthetetlen 
érdem ei vannak. Nem  h iábava ló  a zs idó  újságok részéről indított heroikus aknamunka, amelyet 
ellene kifejtenek. Nagyon  jó  tanulság e z  m indnyájunk számára, mert ebből láthatja mindenki hogy 
ami a keresztény magyar nemzetnek igazán a  javat szolgálja, azt a destruktív zsidósajtó mily 
szívóssággal támadja

És —  m eg kel! hagyni —  nem ok nélkül.
Eltekintve attól hogy a keresztény politikát egym aga védelm ezte m eg és vitte diad<ira a 

románok és a nem zetközi zsidóság orvtám adásaival szemben, gazdaságpolitikai felfogása mé* ma 
is egyedü l áll a keresztény közgazdasági konszolidációban. A  keresztény gazdasági érdekeltségi k. a 
keresztény exisztenciák szám ára csak Friedrich keresztény gazdaság-politikája hozza  m eg a segítséget. 
0  volt az. aki annak idején Horthy M iklós ő íőm éllósága előtt ki is fejtette, hogy a keresztény pollika  
diadala csak a gazdasági kérdések m egoldásán, a keresztény közgazdasági politika kultiválásán 
át valósulhat meg. Hol lennénk már, ha a gazdasági kérdéseket a keresztény exisztenciák javára 
oldottuk volna m eg !

A  zsidósajtó m egrendszabályozásával ma már nem  vo lna  destrukció. A z  á llam form a kérdé
sének véglegesítésével s tabilizá lódna  a kül és belpolitikánk, de oly  eredm énnyel, hogy m a egészen nás  
szem m el tekintenének ránk a szom szédos népek s nemzetek. E gyszóva l haladnánk a békés kibon a- 
kozás, a tökéletes konszolidáció  felé.

A z  integritás kérdése mellett a m agyar munkásság nemzeti alapra v a ló  helyezkedése mird 
egy-egy ék k öve  a Friedrich-politika harmonikus következetességének és őszinteségének.

Friedrich keresztény nemzeti politikájának igazságai a m agyar nemzet igazságai . keresi- 
tény reneszánszt, keresztény m egújhodást csak ezeken  a nyom okon haladva lehet megteremteni

Mi lesz a vagyonadóval?
Fel ke ll p a rce llá zn i u zsidó milliomosok föld

birtokait.
Tudvalevő, hogy a zsidóság a világháború 

ezernyi konjunktúráját kihasználva sok millió ko- 
ronányi vágyói ra :ett szert s tnohó kapzsisággal 
vetette rá magát a tőke meghódítása után ez 
ingatlanok megszerzésére, ami á.tal lehetővé váll 
a legtöbb esetben nem korrekt utón szerzett száz- 
ezi ‘ két minden esetleges fölfordulás, devalváció, 
vagyonadó elten konzerváiniok. Földet, házat, telket 
vásároltak, mert ezek olyan reális értékek, melyek 
minden körülmények között mint értékek fognak 
megmaradni.

De nemcsak a háború ideje alatt, hanem e 
gyászos világégést már évekkel m egelőzően azt 
kellett tapasztalnunk, hogy a m ezőgazdasági terü
letek fokozatosan kerülnek zsidó kézbe, —  ezáltal 
mintegy az alapjait teremtvén meg Magyarországon 
a zsidó imperializmusnak, a zsidó hatalomnak.

Ugyanakkor, amikor a hitsorsosai á tál lepén
zelt „szociá ldem okrata" Népszava a papi birtokok 
m egszűn t..„„e  m cöett agitatt, egy szó* sem szolt 
a zsidó terjeszkedés e fajtája ellen, pedig a zsidó 
„ fö ldb irtokos" urak és bérlők százszor jobban ki
zsákmányolták a földet túró béreseket, mint a fő
papok.

De hogy valaki tévedésbe ne essék, ki kell 
jelentenünk, hogy mi a hoitkezü birtokoknak sem 
vagyunk a barátai. M i pártprogrammunkba fog la l
tuk ízt, hogy a földmivesnépnek, különösen a föld- 
nélküli, éhbereken tér gődő nincsteleneknek lehetővé 
keli tenni akár állam; segélyezés utján is, hogy 
földhöz jussanak.

T ekintettel arra, hogy M agyarország speciális 
fö ldm ivelő  állam, éppen a földm ivelés terén kell 
lege'sősorban radikálisan, szociális érzéstől átha
tó tan rendet és igazságot teremteni. A  földbirtok
reform ot nem lehet a pesti aszfalton, a nép meg
kérdezése, meghallgatása nélkül tárgyalni, s addig 
m egvalósítani am íg az tényleg minden izében nem 
a föidtnivesség érdekeit tartja szem előtt.

Ami a háborúban szerzett zsidó földbirtokokat 
illeti, azokat m indeneseire felparceliázandóknak tart
juk. a tulajdonos olyan mérvű kártalanításával, 
mely a föld vételárával egyenéitékü. Akik pedig 
ház- ille tő leg telekspekulációba bocsátkozván, a 
vagyonadó elől ilyen módon akarják tőkéjüket 
megmenteni, egy 5 0 # o-os ház- és telekadóval terhe- 
lendők meg.

Az államhatalomnak minden rendelkezésre álló 
eszközzel meg kell valósítania a hadim illiomosokkal, 
az üzérkedőkkel szemben felá llított progranimját 
nemcsak a maga erkölcsi reputációja, hanem az 
ország jelenlegi gazdasági helyzete miatt is.

A c se h e k  fé ln e k  a  n é m e t  
h a d se r e g tő l .

(Prága, junius 24.) A  Cesko Slovo legutóbbi 
szám a a nemet hadsereg tényleges ere jével fog 
lalkozik. M egállapítja, hogy a Ruhr-vidéki lesze
relés be fe jezése  után a német hadsereg 200.000 
főből állott, holott a  va lóságban április végen  
213.000 volt. Felsősziléziában  „Kam pforgan isa lion  
O bersch lesiens" néven német katonai alakulatokat 
szerveztek  a ném et hadügym iniszter hathatós 
tám ogatásával A  hadügym iniszter rendeleté ér
telm ében a katonaság parancs nélkül sem m ibe 
nern avatkozhatik , csak a rendőrség e légtelensége 
esetén vehető  igénybe és csakis polgári hatóság 
áltál. A  cseh cikk m indezekből azt következteti, 
hogy a ném et hadsereg m a is félelmetes e rő  s hogy 
szervezete i veszé llye l fenyegetik a cseh köztár
saságot.

Megszűnt az osztrák vasutasok sztrájkja.
Kirá lyh ida. junius 2 4  (Búd. Tud .) A  szociá l

dem okrata vasutasoknak a w ien — kiralyhidai vo 
nalra kimondott sztrájkja ma megszűnt. A  forga
tom a vona lon  ismét megindult. A  szakszerveze
tek úgy határoztak, hogy egye lő re  csak bizalm i- 
férfiakat küldenek le  Bruckba akik a magyart,r- 
sz.á 'i szállításokat e llen ő r izzék , hogy a bojkol- 
b lokád áttörhető ne legyen. A  szem élyit,rgalom  
a  brucki vona lon  erősen  megcsappant.

Jászai Samu üdvözli a Tanácsköztársaságot.
„A  szakszervezetek a legjobb hívei a Tanácsköztársaságnak." — Bolsevista szer

vezetek a keresztény kurzus védelme alatt!

A  m agyarországi bolsevizm us előkészítésében 
és m egterem tésében igen nagy —  sőt mondhatni 
döntő fontosságú —  szerepet játszottak a szabad- 
kőm űves zsidó vezérek  vezetése  alatt á lló  szociá l
demokrata szakszervezetek. H ogy e z  a z  állításunk 
m egfelel az igazságnak, ahhoz talán részletesebb 
kommentárt fűzni fölösleges. S m indezek dacára, 
ha netalán m égis m eg m érnök kockáztatni, hogy 
cst.k egyszerű vádként fölhánytorgassuk „Nép- 
sz? v á “ -ék társaságának a reális valóságot, bezzeg  
nekünkrontanánnk és nem válogatnák m eg kife
jezéseiket. M i éket ezen  a téren nem akarjuk 
követni. Ezt a  mi keresztény erkölcsünk tiltja. 
M egszólaltatjuk tehát őket. saj'uí magukat, mond
ják  el lehat ők saját szavaikkal, mi igaz a mi állí
tásainkból. Szóljon elsőnek Jászai Samu „clv lárs", 
amint a  tanácskongresszus 1919 jun 15-iki ülésén 
igy uszítja h a ^ 'a  és kitartásra a „m agyar prole- 
társágci

„Jászai Samu elvtárs a szakszervezetek nevében 
neszéit. Elmondja, hogy a szakszervezeteknek óriási 
fontossága van, mert ők a tulajdonképpeni kezde
ményezői és zászlóvivői a — kommunista — m oz
galomnak és ól: tartották a lelket a proletárSágban, 
hogy ez a dicsőséges nap eljöhessen. A z  a meg
győződésem  — mondja tovább — . hogy a szakszer
vezetek legjobb hívei a Tanácsköztársaságnak. 
iVíarcius 21-én a szakszervezetek egyhangúlag elha- 
tározták, hogy a diktatúra mellé állanak. Ki mondja 
azt, hogy a szakszervezetek nem teljesítettek köteles
ségüket V Honnan kerültek ki hát a vörös hadsereg 
diadalmasan harcoló katonái ? A  szervezett mun
kásság soraiból A  szakszervezetek nevében üd
vözlöm  a Tanácsköztársaságot . .

Úgy tudjuk, hogy Jászai Samu „e lv társ" ma 
is ilyen öntudatosan végz i destruktív tevékenysé
gét a „Szakszervezeti Tanács" élén és a  mai 
szociá ldem okrata pártvezetőség kebelében Rajta 
kívül hasonlóképpen nyilatkoztak m ég és uszí
tottak a kommün alatt Farkas István, V anczák  
János és csaknem m indazok, akik m a a  „N ép szava " 
szerkesztőségében, no m eg a szakszervezetekben  
buzgólkodnak. A  K á io ly i-éra  alatt együtt mentek 
a polgársággal (értsd a destruktív zs idóságga l) a 
keresztényseg és a hazafiság ellen. A  kommün 
alatt a „polgárság" ment a „proletár ságga l" ugyan
ilyen értelemben. De mindig csak a kereszténység 
és a  m agyarság ellen.

M edd ig tűrjük kisded játékaikat ?
A z  úgynevezett „keresztény kurzusára je l

lem ző. hogy a mesterek, a fő-
cinkosok m ég tovább  mesterkedhetnek bolsevista 
szervezeteikkel a keresztény kurzus alatt. Huszár 
K áro ly  politikája lehetővé telte, hogy ezek  a 
destruktív elem ek ismét kinyithassak csipás sze 
meiket. H uszár K áro ly  volt az, aki leve lezett a 
„N ép szu vá “ -val, am i által ismét bizalm at kelteti 
a  munkásság körében a „N ép sza va " iránt . . . 
Huszár Károly politikájának érdem e az. hogy a 
szociá ldem okrata vezérek  megjelenhettek Horthy 
M iklós korm ányzó előtt, am i által a nép szem é
ben ha/.afiságot szín lelhetnek és igy könnyebben 
fertőzhetik meg bolsevista eszm éikkel do lgo zó  
m unkás-közvélem ényünket. Mint ahogy JászaiSam u 
„e lvtárs" m ondja, hogy ők  tarthassák „a  lelket a 
proletárságban. hogy e z  a d icsőséges nap e l
jöhessen  . ."

K Ö Z G A Z D A S Á G
iinumitiuu

A  Hungária Bank R.-T. junius 21-én gróf Sztáray 
Sándor v. b. t. t. elnöklete alatt tarlóit közgyűlésén e l
határozta. hogy az 1918 és 1919. üzletevek 3,067.000 
korona 49 fillér n-.ereségéből az alapszabályazerü le
vont sok után az 1918. és 1919. évek 7. és 8. számú 
osztalékszelvényei! egyenkint 24— 24, vagyis összesen 
48 koronával váltja be és 700.000 koronát tartalék- 
alapon helyez. Elhatározta továbbá, hogy alaptőkéjét 
a jelenlegi 20 millió koronáról 25.000 darab 400 K-ás 
n. é uj részvény kibocsátása utján 30 millió koronára 
emei. fel es hogv az összes újonnan kibocsátásra 
kerülő részvényeket 520 koronás árfolyamon régi rész
vényeseinek ujánl^a fel átvétette. A/, átvételt jog — 
minden két régi rtszvény egy uj részvény átvételére 
jogosít — legkésőbb iulius hó 10-ig gyakorolható a 
Hunt ária Bank R -T. pénztáránál vagy a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank főpénztáránál. A z átvételi jog gya
korláséval egyidejűleg az uj részvények ára a kiadásra 
kér ül 5 ideiglenes részvényutalványok ellenében lelje- 
sen kifizetendő. A  tőkeemelés megtörténte után a 
bankiak 30 millió korona alaptőkéje és 5 millió korona 
tartaléktőkéje lesz A  tőkeemelés sikerét egy a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bankvezetése alatt alakult szin
dikátus garantálja A  bank igazgatósága Balázs Béla, 
Treer János, Jekelfalussy Zoltán, u felügyelö-bizott- 
ságbt dr. Moldovunyi Gyula. dr. Bcllus Jenő és Ullrich 
Ágoston uj tagokként beválasztattuk.

A z  Oesterreic hische Credit-Anstalt für Handel 
und 'jew erbe  bécsi intézet í. é. április 30-án tartott 
rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjének 200 millió koro
náról 375 000 darab egy rnkint 320 K-ás n. é. részvény 
kibocsátása által 320 millió koronára való felemelését 
határozta el. A  kibocsátandó részvényekből 250.000 
darab a régi részvényeseknek ajánltatik fel oly módon, 
hogv minden öt régi részvény után két uj részvény 
vehető át darabonkint 800 osztrák korona áron. hozzá
adva ezen összeg után f. é. január 1-től számitott 5 
százalék kamatot. Töredékek nem vételnek tekintetbe. 
A z elővételi jog gyakorlása Budapesten a Magyar 
Álla! inos Hitelbanknál junius 21-töl julius 5-ig bezá
rólag fizetendő; a julius 1. elölt történt be.elenlésckröl 
a fel ;k elismervényt kapnak, mely elismervény a 
befizetés alkalmával bevonalik.

A z  Angol-M agyar Bank köréből. Információnk 
szerint Donner Gyula, az Angol-Magyar Bank igazga
tója hosszabb szabadságra ment és nem fog vissza
térni a bankhoz. Ugv értesülünk, hogy Krausz S.-t. a bank 
alelnökét. ak: az Angol-Magyar Bank érdekközössé
gét előkészítette, ügyvezető alelnökké fogják meg
választani-

A  W iener Kominerzialkunk rendes közgyűlése 
elhatározta, hogy 1919-re a ti.050 400 K tiszta nyere
ségből részvényenkint 32 korona (8 százalék) osztalé
kot fizet A  szelvényeket Budapesten a fiók pénztara 
(Deák Ferer.c-tér 2.) váltja be

A  Hazai Bank tőkeem elése A  Hazai Bank 
Részvénytársaság igazgatósága elhatározta, hogy a 
julius hó 1-ére egybehívott rendkívüli közgyűlésnek a 
bank alaptőkéjének 64 millió koronáról 100 millió 
koronára való felemelését fogja indítványozni.

A  Fischer Simon és Társai Részvénytársaság 
selyemóruházat az Angol-Osztrák Bank, a Hazai Bani\ 
és a Pesti ! azui Első Takarékpénztár vonta érdek
körébe és alaptőkéjét a részvénytársaság szombati 
közgyűlésén 6 millióról 15 millióra emelte. A z  igazga
tóság taeiaiul beválasztottak : F.ngel Pál Bécs (uj),
Erney Károly (uj). Fischer Ernő. Fischer Géza, Fischer 
Ödön, Friedmann Ernő tuj). Hajdú Zoltán (uj). Kónyi 
Hugó (uj). dr Paupert Ferenc (uj). Spitzer Miksa és 
W eisz Miksa.

A  Mngyar-Cseh Iparbank r.-t. alaptőkéjét 40 mil
lió koronára emeli fel. Minden régi részvényre egy uj 
részvény 315 koronás áron (és 10 K költség) vehető 
át e hó 21-től 30-ig a bank főpénztáránál. A z  uj rész
vények julius 1-től részesednek az 1920. évi üzleti év 
eredményében. A  tőkeemelés sikere biztosítva van.

IR O D A L O M .
Mamiimul

..Zsidóveszedelem  M agyarországon." Irta Igaly 
Cs. István. K iadja: Rózsa Kálmán és neje. Ara 5 K. 
A  szinte hetenként megjelenő uj és uj füzetek között, 
melyek a zsidóság veszedelméről iparkodnak felvilá
gosításokat nyújtani, ezen füzet a legelsők közé soroz
ható. A  már megszokott érveken kívül egészen újak
kal lép fel. melyeknek nagyszerű magyarsága, zama
tos kiszólásai a tanulságos munkál érdekessé teszik 
az. utolsó oldalig. Rövid idézetekben elénk vonszolja 
az oly féltve őrzött Tulmudot s bemutatja a maga rut 
meztol.-uségében. Sokat beszélő statisztikákat közöl, 
amelyek fényesen tanúskodnak minden állítása mel
lett. Érdekesek továbbá az 1092 év óta 1867-ig azok a 
zsidótörvények, melyek a métely terjedését meggá
tol ;i iparkodtak. Minden sora, minden oldala érdekes 
és figyelemreméltó. Aki kellemes és hasznos pillanatokat 
akar magának szerezni, az vegye meg, tegye el. hogy 
mindig a kezeügyében legyen, ha használni akar a 
kereszlénv ügynek. Cimképe Nemes M. festőművész 
keze alól kerüli ki; maga a cimkép hosszú elmélke
désre nyújt anyagot, olyan sokatmondó s művészi és 
kifejező Z. Gy■

HÍREK.
Illlllllllllllll

A  kormányzó előtt való hódolat bemutatásával 
kapcsolatban junius hó 29-én délelőtt 10 orakor a 
Bndapesti Ügetőverseny-Egyesület pályáján rendezendő 
nagy nemzeti ünnepség iráni a közönség körében óri
ási érdeklődés mutatkozik. A  nemzetvédelmi célokat 
szolgáló ünnepélyen résztvesz József kir. herceg is. 
A z összes középiskolák növendékei nagy buzgalom
mal készülnek a bemutatandó rend- és szabadg>akor- 
ialokra. Jegyek már most válthatók a színházi jegyek 
árusításával foglalkozó üzletekben

A  Ludovika Akadémiában junius 24-én délelőtt 
10 órakor folyt le u hősi huláit halt tanárok és nö
vendékek emlékére rendezett emlékünnepély. A z ünnep
ségen megjelentek József kir. főherceg a családjával. 
Horthy Miklós kormányzó a családjával, a kormány 
tagjai, a polgári, katonai és egyházi hatóságok kép
viselői. a gyászoló családok és a közélet kitűnőségé: 
A z  Akadémia kápolnájában ünnepi istentisztelet volt 
szentbeszéddel, majd Kévy Kálmán vezérkari alezre
des. a Ludovika Akadémia parancsnoka mondóit em
lékbeszédet az intézet ellenforradalmi hőseiről. Az 
ünnepély fénypontja a hatalmas, közel 5 méter magas 

lelenleze.se volt. A  mú Sídio Ferenc szob
rászművésznek. az Áldozatkészség szobor kiváló alko
tójának a munkája, mely valóban monumentális és 
méltó emlékjele a hősöknek.

f i  S ch lick -N icho lson  R és zv én y tá rsa sá g  közli, 
hogy a közgyű lésen elhatározták az 1919-iki osz
ta lékszelvényeknek 10 koronával va ló  beváltását 
és hogy a z  alptőkét 37 m illió koronára emelik 
fel. A  részvényesek 5 :1  arányban 500 koronás 
árfolyam on kapják a részvényeket. A z  igazgató
ság uj tagjai lettek : Éber Antal dr.. Elek Sándor dr.. 
R évész A lfréd . Neumann Gábor. Műnk Péter és 
Salam on József T ivadar. A z  igazgatóság elnöke 
lelt Éber An ta l dr.. a lelnökök H erczeg József és 
R adocza  János.

Lapterjesztők felvétetnek,
p é l d á n y o n k é n t  40  fillér jutalék mellett. 
Jelentkezni lehet Hársfa-utca 18.,fldsz. 3

NYILTTÉR.
(E rovatbun közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal felelősséget nem vállal )
unni mami

KERT- PARÁZNA PÉNZ
(A  szellemi prostitúció.) Iránytűm 6 ffc|V. 
Afilm  bcmulatását a cenzúrabizottság csak 
16 éven felüliek számára engedélyezte. 
Előadások 349 és 10 órai kezdettel.

M O Z I

f l « K É V E »
Ruházati Szövetkezet Áruház
értesíti t. tagjait, hogy további intézkedésig az 
árusítás kedden és pénteken délután szünetel, 
a többi napokon az árusítás d. e. 8-tól 1 ,1-ig 
és d. u. 3-tó! ' ,-5-ig folyik Az igazgatóság.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimmiiMiiiiiiimiiiMiinaiMiiiiiiiiiniiimuiiim

eresztény testvéreim!
Nálam csináltassátok meg fogaitokat, 
lelkiismeretes j ó  m u n k á t  kaptok.

GUTTERMUTH JÁNOS V ili., BAR0SS-1ÉR 18. SZ.

H A N G V E R S E N Y -C IM B A LO M
5000 koronáért — elutazás miatt — sür
gősen eladó. X., Álmos-utca 24. szám.

730. - Apostol-ny. r.-t. Budapest. Vili.. Horánszky-u 18.
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