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Pomoz mi příteli, nejprve z mé bídy,
řečniti můžeš potom.
Lafontaine.

Jen ten kdo nestraně čte a pozoruje vývin věcí ve státě vidí, že u nás není všechno
v pořádku.
Statisíce ožebračených, statisíce vyhladovělých bez naděje v zoufalství, statisíce vy‐
hublých těl, prolezlých tuberkulosou, skrufulosou, plíží se v cárech a marně prosí o smilo‐
vání a pomoc. Statisíce hladovějících dětí a prosebné volání jejich po skývě chleba, jest
strašnou obžalobou na poměry a na všechny ty, kteří šli cestou, která vedla do propasti
a zkázy.
Kritická situace všech pracujících vrstev národa dotkla se krutě všeho česko‐
slovenského lidu.
Vážná doba nutí nás přemýšleti a uvažovati o tom, jak tato bídná situace vznikla, co
jest její příčinou a hlavně, kdo jest na ní podílníkem.
Tisíce občanů klamaných politickými korupčníky, nezná pravé příčiny hospodářské‐
ho, mravního a i kulturního úpadku.
Mýlí se však zjevní svůdcové i se svými zákulisními zednářskými nápovědy, myslí‐li,
že národ neprohlédne staré jejich triky.
Lid musí znáti pravdu!
Předáci politických stran neučinili z pracujícího člověka šťastného a spokojeného
občana, naopak oni vždy chtěli míti z pracující vrstvy jen proletáře!
Marxističtí nabobové nepostarali se o patřičné uzákonění mzdy, která musí jíti nad
minimum existenčních potřeb, aby pracující vrstva národa mohla tvořiti úspory!
Chudý člověk jest bez práce a peněz, trpí bídu, ― obilí se denaturuje, obchody jsou
nabité textiliemi, obuví a potravinami, ― chudý člověk chodí bos a v cárech. Zatím co chudá
máma počítá s každým haléřem a neví, zda má koupiti pro své vyhladovělé děti kus chleba
neb lojové škvarky, milostpaničky politických předáků, zaprodanců, každoročně rozjíždí se
do světových měst a neví, zda na památku si mají koupiti brilantový náhrdelník za 4 nebo
7.000 lir či franků.
Národe, probuď se, což nevidíš tu bídu, zoufalství okolo sebe? Což politická legitima‐
ce a sladká řeč politického milce je ti milejší než tvůj otec, matka, syn, kamarád!? Na co če‐
káš? Věříš svému zraku nebo bombastickým slovům politických hazardérů!? Což nemá chu‐
dý člověk právo na život?
Nechceme býti otroky buržoasie ani politických nabobů! Nikoho!
Veškerou vinu mají političtí vůdcové pracujícího lidu všech stavů národa, kteří vnesli
do sbratřeného národa po 28. říjnu 1918 třídní a náboženský boj!
Tito vůdcové, kteří měli hájiti právo na život a kteří místo, aby byli strážci lidového
zájmu, súčastnili se ve všeobecném drancování státu a dnes nedělají nic jiného, než chrání
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svůj podíl na kořisti, tonou v blahobytu a ti, kteří jim k tomu pomáhali, trpí bídu a mřou
hlady!
Kdo má široká ústa, drzé čelo, umí štvát, obdrží jisté povolání s tisícovým příjmem!
Chudý člověk dobře pozoruje jakým elementem političtí tlučhubové obsazují za po‐
moci pánů kapitalistů místa ředitelů nemocenských pojišťoven, dozorců, konsumních
správců atd.
Již dost obchodování s lidskou bídou!
Již dost toho mlácení prázdné slámy na vašich schůzích.
Politické strany jako zběsilé svolávají schůze, na kterých řežou do všeho, co se jim
hodí pro další ohlupování. Konají se manifestace proti bídě, válce, proti vykořisťování pra‐
cující vrstvy atd.
Lid žádá práci, chléb a spravedlnost!
Zklamaný a hladový občan nechce schůze, protestní průvody a manifestace, na kte‐
rých jest jen klamán, ne, on žádá, abyste předložili a prosazovali v parlamentě cestou zá‐
konnou to, co jste mu v předvolebních schůzích slibovali.
Chudý člověk nechce almužnu, nechce býti žebrákem ve své rodné vlasti!
Je těžko ukazovati pracujícímu lidu pravého nepřítele, který nebojuje otevřeně a po‐
ctivě, nýbrž který své rozkladné dílo maskuje zaprodanými politickými předáky, kteří se
ohání hesly o demokracii, sbratření, pokroku, socialismu. Nepřítele, který nebojuje na hra‐
nicích, nýbrž kterého jsme tak jako trojského koně vpustili do svých zdí, který pracuje všu‐
de stejnou taktikou k ovládání jednotlivých národů.
Nepřítel jest mezinárodně organisován, zahnízdil se ve všech politických a sociálních
hnutích, bez ohledu jsou‐li poměru socialistického, kapitalisticky sjednoceného, liberálního,
demokratického, lidoveckého, komunistického nebo konservativního.
Myslící lidé, kteří dovedou si všímati veřejného života, s hrůzou poznají, že vláda
všech věcí nejen po stránce hospodářské, ale i politické a mravní přechází následkem poli‐
tických zaprodanců do rukou nadstátní skupiny m e z i n á r o d n í c h ž i d ů !
Těžký židozednářský internacionální chamtivý kapitál za pomoci marxistických par‐
tají, které jsou jejich otroky jak v politice, tak i v práci, ničí a drtí všechna podnikání našeho
českého křesťanského člověka. Za kus mizerného zlata, za úsměv, dokázali tito židozednář‐
ští kořistníci získati do svých klepet dělnické, živnostenské a zemědělské hnutí, které vede‐
no několika zrádci, tluče do svých řad a ničí vše, čemu se říká národní a křesťanské a plně
obhajuje vše, co patří největšímu internacionálnímu kapitálu, pajdavého ušatého šmoka,
který dnes za jejich pomocí jest svrchovaným pánem celého kulturního světa, který když
rozkáže ničí majetky, zotročuje a rozdýmá válku!
Mezinárodní žid jest tvůrcem kapitalistického dnešního systému.
Mezinárodní žid jest pánem kartelů, velkobank a nezměrných kapitálů, sociálních in‐
stitucí.
Mezinárodní žid jest světovým diktátorem všech křesťanských národů!
Prof. Štilar.
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…procestoval jsem jako dělník celou západní Evropu a Afriku, nikde však jsem nevi‐
děl, aby Judita čistil pouliční stoky, neb vykonával namáhavou práci…
M. S. Vanias.

Na celém světě jest přes 2 miliardy obyvatelstva z toho jest 17 milionů Židů. V ČSR
jsou 2% Juditů. Kolik jest z těchto % dělníků a kolik politických a finančních magnátů?!
Mezinárodní žid jest mocným ve všech redakcích, ať jest to u národních aféristů, ne‐
bo kapitalistického národního sjednocení, komunistů, lidovců, najmanovců, v Hybernské
ulici, neb u agrárníků.
Mezinárodní žid dělá veřejné mínění, dokáže býti zrovna tak kapitalistickým vlasten‐
cem jako internacionálním proletářem.
Národ, který nezná židovské plány k ovládnutí světa a neoprostí se z těchto pout je
ztracen; řekl vůdce francouzských frontových vojáků Jean Boissel.
Všude tam, kde mezinárodní žid se vyskytuje, dochází k nepokojům, politickým zá‐
pletkám, hospodářským nesnázím a mravnímu úpadku, protože mezinárodní židovstvo
pracuje k rozkladu arijských národů zbraní nejmocnější ― zlatem, které se stalo v moderní
společnosti jediným měřítkem všech věcí.
P. J. Murphy.

Mezinárodní žid přišel mezi civilisovaný svět s ranečkem, dnes vlastní největší bo‐
hatství. Dle statistiky je zjištěno, že každý 7 miliardář na světě jest křesťan, ti ostatní jsou
židé.
Veškeré světové akciové podniky, mezinárodní obchodní jednatelství vede meziná‐
rodní žid, který upravuje cenu veškerého zboží a plodin a tím přímo i nepřímo upravuje
sociální vymoženosti a mzdy křesťan. dělníka, obchodníka atd.
Mezinárodní žid začal na vesnicích s kořalnou, s lichvářským úvěrem atd. Dnes od‐
stěhoval se do měst a vlastní ohromné podniky všeho druhu: je představitelem, represen‐
tantem mnohých institucí, spolků atd. Ví, kdy jest nutno sáhnouti do kapsy a kdy shrbiti
hřbet! Vše děje se s naprostou jistotou rafinovaného kořistníka.
Jest si plně vědom, že veřejné mínění dělá politika a noviny. ― Marxismus mu impo‐
nuje ― nezná náboženství ― neuznává hranice ― není národní! To vše mezinárodní žid po‐
třebuje ku svému obchodu! ― Zasedl do sekretariátů a redakcí všech partají.
Redakční nezávislost a hrdost otevřela dvéře mezinárodnímu židu i do redakcí t. zv.
„národovců“.
Kšeft jest již tak daleko, že po úvodníku o židozednářském nebezpečí, nabízí se čte‐
nářům zboží prostřednictvím inserátů pánů Khonů a Jajtelesů!
Marxistické panstvo nedovolí, aby hladovějící dělník pozvedl svůj zrak na paláce
Rotschildů, Weimannů, Sonenscheinů, Petschků a jiných vyvolenců.
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V Československé republice pět rodin židozednářských vlastní jmění 42 miliard Kč.
Marxismus jest armáda ― mezinárodního židovského panství.
Karel Marx pocházel ze židovské rodiny, jeho otec byl rabín.
Až pracující lid prohlédne, bude konec bratrovražedných válek, ničení, existencí,
moderního otroctví a kapitalistické světové vlády ušatého šmoka.
Politika mezinárodního žida je světová.
Belgická strana dělnická jest v rukou židů. Vedoucí socialistický list „Belgie La Peple“
je řízen následujícími židovskými redaktory: Elie Koubo, Koulischer Jeseas, Scotinos, Levy,
Deman, Godstein, Estelle, Isabele Blum Citoyene Pels a Emile Van der Velde (původně
Epstein). Kromě těchto 11 židů jsou sice v redakci dva arijci a sice Heinrich a W. Van Rem‐
cortel, oba však mají za ženy židovky.
Rumun. tisk je též v židovských rukou: Časopis Adeverul 17 Rumunů, 21 židů. Gazeta
žádný Rumun, 5 židů. V největším hospodářském časopise Argus je ze 36 redaktorů a za‐
městnanců 7 Rumunů a 29 židů atd.
S. S. S. Republiku zastupují ve společnosti národů vedle známého Finkelsteina, Wal‐
lacha, Meera, Litvinova následující židovští delegáti bolševického Ruska: Boris Stein, sovět‐
ský vyslanec, zpravodaj odzbrojovací konference, Hifschfeld, sekretář sovětské delegace ve
společnosti národů, Rosenberg, generální místotajemník sovětské unie, Broner, zástupce
sovětů v komisi pro zdravotnictví, Rosenblum, zástupce sovětské unie ve správní radě me‐
zinárodního pracovního úřadu v Ženevě, Helpfand, oficielní delegát moskevské telegrafní
agentury „Tass“, Svanidze, zástupce sovětů v hospodářském výboru společnosti národů atd.
Sovětské Rusko při svém přijetí do Svazu národů jmenovalo také některé své delegá‐
ty do různých komisí, které jsou v Ženevě u Svazu národů zřízeny a tak také do komise pro
ochranu mládeže se dostala paní Kolontajová, známá propagátorka „volné lásky“.
Tato členka komise, bdící nyní nad mládeží, se zúčastnila jako milenka teroristy Dy‐
benka všech krvavých orgií na Ukrajině. Pak byla předsedkyní komunistického ženského
svazu a pronesla při 3. sjezdu tohoto svazu řeč, ve které pravila mimo jiné: „Neděláme žád‐
ný rozdíl mezi vdanou ženou, kterou živí její muž a mezi prostitutkou, kterou živí také muž.
Pro republiku dělníků je to lhostejno, jak se která žena dává živit, neboť obojí je stejné,
jakmile zmizela stará forma rodiny, neupotřebitelná pro komunistickou společnost. Nejlépe
by bylo, kdyby děti se hned po narození odňaly rodičům a daly do státních útulků. Tam by je
dělnický stát vychovával podle svých zásad, bděl by na nich podle zásad Leninových a Mar‐
xových a žena by se mohla vyžívat bez starosti podle přirozených zásad volné lásky“.
„Pěkný je tohle ochránce péče o mládež!“ Ale při známé taktice komunistů nelze se
tomuto delegování nic divit.
Amerika a Anglie je pod vlivem židozednářských loží, ve Francii není věc lepší. Neza‐
pomínáme na aféru světového rázu žida Staviského, jehož spoluvinníky byli vesměs vedoucí
lidé francouzské demokracie. Nezapomínáme ani policejního ministra pařížského pana Sa‐
lamona Meyera a také to, co předcházelo atentátu, jemuž za oběť padl velký slovanský král
Alexandr. Pan Isac Blümchen vydal v Paříži spis „Le droit de la race superieme“ (Právo vyšší
rasy). Zde stojí doslovně: „Vláda Francie spočívá v rukách židovského národa. Židovské ví‐
tězství je tak úplné, že Židy podmíněný francouzský lid není již schopen klást toho nejmen‐
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šího odporu. Musí se podrobit každému rozkazu triumfujícího Israele. Každý pokus se vze‐
příti byl by šílenstvím. Osud Francie jest již dávno rozhodnut! My vládneme! Přejeme si, aby
to věděl celý svět! Vyšší rasa musí vždy ovládnouti nižší, to je zákon přírody!“
Přátelé osvícené demokracie francouzské
k těmto vývodům žida Isaaca Blümchena mlčí!
Tato krásná demokracie podobá se tvrdému ži‐
dovskému imperialismu, který dočasně za po‐
mocí politických korupčníků otročí ubohý fran‐
couzský lid! Bídou lidu, sobeckostí a nesvorností
a nebezpečím z venčí jsme si tak blízko, jak jsme
28. ř í j n a byli spokojeni společnou radostí!
Národ náš jest rozeštván třídním bojem a poli‐
tickými stranami, které žijí z úplatků, jejich pře‐
dáci kupují panství, vily a velkostatky, co zatím
poplatnictvo ohýbá se pod tíží daní a chudý člo‐
věk vystaven jest hladu a nezaměstnanosti!
Není radosti, není spokojenosti! Den ode
dne ztrácíme naději na lepší budoucnost!
My Čechové a Slováci jen tiše reptáme a
netečně díváme se na vše, co se u nás děje! Touto
netečností upadáme stále hlouběji do propasti
nářků a zoufalství a ztrácíme, co lidskému duchu
jest nejdražší ― lidskou svobodu!
Lide československý!
V československém státě musí býti přece pány Češi a Slováci, protože jen oni
tento svůj stát budovali a pro něj krváceli. ― Čech a Slovák jsou jedno tělo, jedna krev, jedna
duše a jeden stát pro přítomnost i věky budoucí. Není třeba nikoho při tom utiskovati, ale
také nikdo nesmí míti více práv, než mu přísluší.
Ve vládě nesmí býti osoby, které byly a jsou přirozenými nepřáteli našeho státu.
Jazyk český musí býti uplatněn a respektován jako jazyk státní.
Tak zv. národní menšiny ― naše ostuda a hanba buďtež zrušeny. Hraničáři musí
býti za svůj statečný boj podporováni a chráněni státem!
Zahraniční politika naše musí býti jedině slovanská a především česká.
Státní zřízení musí sloužiti celému národu. Obohacování na úkor státu a poplatníků
nechť jest trestáno jako vlastizrada; neoprávněně nabytý majetek budiž zabaven ve pro‐
spěch státní pokladny.
Žádáme provedení bezohledné majetkové revise všech bývalých i nynějších politiků
a jich příbuzných od roku 1918.
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Usilujeme o snížení počtu poslanců ze 300 na 150, neboť jich dosavadní počet
jest zbytečně vysoký a příliš nákladný. Také počet ministerstev je příliš vysoký a nutno jej
snížiti, jak je tomu v jiných větších státech.
Usilujeme o odstranění vlády politických stran a jich sekretariátů. Zříditi místo
toho hospodářsko‐stavovský parlament, t. j. vláda stavů (dělnický, zemědělský, živnosten‐
sko‐obchodnicko‐průmyslový, duševních pracovníků). Místo senátu vyšší hospodářskou
komoru volenou ze stavovských odborníků a mužů vědy a umění.
Zahajujeme boj proti drahotě a zvyšování cen životních potřeb a za zvýšení odměny
za práci.
Bezměrná a nevyléčitelná bída širokých vrstev lidových žaluje a volá po pomoci a zá‐
chraně! Dělníku, který bez rady a pomoci se zaťatou pěstí v beznaději prožívá den po dni,
musí býti vrácena víra v jeho právo, v lidskost a sociální spravedlnost!
Statisíce dělníků nemá zaměstnání, vůbec bezpočet mladých dělníků a dělnic je od‐
kázáno na žebrotu.
53% zaměstnanců v naší republice nevydělá si ani tolik, co by zabezpečovalo jejich
existenční minimum. Miliony dělníků berou místo mzdy almužnu v obnosu od 4 až do 12 Kč
denně.
Živým svědomím zůstává neutěšená situace dělníka, který byl zrazen a opuštěn svý‐
mi vůdci, kteří nesou plnou zodpovědnost za všechny bědy, kterými dělnictvo trpí.
Žádáme spravedlivé uzákonění dělnické mzdy.
Lid musí dostati práci a chléb, aby v jeho duši vrátil se klid a v srdci právo a sprave‐
dlnost.
Lid žádá činy ― slibům již nevěří!
Z potu zemědělců bohatnou obilní spekulanti a zelenomarxistická nákupní družstva.
Zemědělec jest nucen, chce‐li si uchovati svoji existenci, dělati dluhy, zatím co novodobá
šlechta získala zbytkové statky a panství sanované
vysokými subvencemi převyšujícími mnohdy při‐
dělenou cenu. ― Nemají‐li dělníci a zemědělci bla‐
hobyt, nemají jej ani ostatní stavy.
Žádáme revisi pozemkové reformy a podpor
stavebního ruchu.
Živnostenský stav jest před zhroucením.
Denně celé desítky drobných podnikatelů opouští
své provozovny a rozmnožují řady nezaměstna‐
ných.
A do krámu bez vlastní viny zkrachovaných
obchodníků stěhují se cizí emigranti a na troskách
blahobytu příslušníků našeho národa zakládají
svou existenci cizinci, a stav, který v minulosti byl
nejpevnější oporou státní a národní myšlenky stojí
před zhroucením.
Inteligence jest zproletarisována a tisíce lidí
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s vysokým školním vzděláním marně se snaží nalézti existenci.
Obrovská majorita národa stojí před hospodářským zhroucením a nad ožebračeným
národem triumfuje vše vykořisťující mezinárodní židozednářský kapitál, který je rafinovaně
podporován zaprodanými předáky socimarxistických partají vůbec.
Existenční zájmy našeho národa žádají, aby neprodleně statisticky se zjistilo, o kolik
miliard Kč se u nás od roku 1914 zvětšil židozednářský majetek na úkor lidu a státu.
Žádáme zrušení kartelů!
Žádáme propuštění cizinců ze služeb soukromých i veřejných.
Žádáme vypovězení obtížných cizinců, kteří se k nám dostali jako emigranti ze sou‐
sedních států.
Žádáme propuštění provdaných žen ze služeb samosprávy a státu, aby našel existen‐
ci náš nezaměstnaný vystudovaný dorost.
Bojujeme proti dvojím až pateronásobným platům, braným jednotlivci ze státní po‐
kladny.
V zájmu národa a vlasti neuznáváme a odsuzujeme třídní a náboženský boj, neboť
všechny složky národa jsou rovnocenné pro blaho státu a národa, nesmí proto býti vykořis‐
ťována jedna ani druhá třída. Odsuzujeme „činnost“ politických hazardérů všech odstínů
z prava i z leva, kteří za úsměv aneb krví národa potřísněný peníz, vypovídají existenční boj
spoludělníkovi a zbídačenému živnostníkovi a jako hyeny sápou se na každého, kdo nechce
již déle věřiti jejich politickému čachrování. ― Národ si dobře zapamatuje tyto otrokáře své
duše!
Jako konečný cíl našeho boje, stanovíme si snahu po změně společenského zřízení,
odstranění vyssávajícího liberalistického kapitalismu vybudování společnosti na základě
sociální spravedlnosti, práva a pravdy.
Bratrstvo Národní Obce Fašistické, vedeno
zborovským hrdinou gen. r. 1. R. Gajdou, nezatíženo
politickou korupcí, vypovídá boj všem politickým
zaprodancům a kortesům pracujícího a chudého člo‐
věka.
Pryč s třídním bojem!
Národ nesmí býti otrokem buržoasie ani ži‐
domarxisticko‐internacionální smečky!
Bojujeme proti každému kapitalismu, kte‐
rý nemá úctu k spravedlnosti.
Výsledek našeho úsilí musí býti s i l n ý
s t á t , šťastný národ a ve šťastném národě, šťastný
a spokojený český člověk!
Jdeme proti všem!
Vypovídáme boj národním aferistům, marxis‐
tům, kteří zradili pracující vrstvu národa a nechali ho
na pospas pánům tajemníkům, vypovídáme boj naj‐
manovské politice, a g r á r n í m a marxistickým
‐8‐

šlechticům a všem, kteří seděli s těmito pány po 17 roků ve vládě a mlčky trpěli okrádání
státu a národa. Vypovídáme boj mezinárodnímu ž i d o z e d n á ř s t v u , kapitalistic‐
kému Národnímu Sjednocení.
Chceme r a d i k á l n í nápravu!
Chceme uzákonění d ě l n i c k é mzdy!
Chceme s p r a v e d l n o s t a p o c t i v o s t !
Chceme vládu Čechů a Slováků!
Žádáme revisi všech činných i nečinných politiků a jejich příbuzných od roku 1918.
Není tomu dlouho co židomarxistický korteš s kortešem novodobé šlechty drze jako
vždy, přišel opět do našich dědinek a měst slibovati a ohlupovati.
Zubožený lid přes noc zapomněl na bídu, na všechno příkoří, na zlodějnu natropenou
za 17 let ― zapomněl na klacky a nechal se opět vésti těmi, kteří ho ožebračili.
Národe probuď se! Poohlédni se okolo sebe a spatříš služebníky židomarxistického
panstva, již všude! Je nejvyšší čas! ― Přestaň již svírati pěstě v kapsách! Ozvi se! Blaho vlasti
a národa, nejvyšší zákon!
Vy všichni, kteří jste s dnešním politickým kolotočem, s dnešní bídou a ožebračová‐
ním lidu a národa spokojeni, vám všem, kterým dnešní doba dala blahobyt a spokojenost, vy
všichni, kteří chcete dále přihlížeti jak šlape se po právech čs. občana a jak je ubíjen národní
cit a nejdražší statky národa
VOLTE TY PÁNY OPĚT!
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2. 2. Ž. r. Ú.
Přihlašuji se za člena

Národní Obce Fašistické.
Pište čitelně!
Jméno:..................................................................................................................................................
Zaměstnání:.......................................................................................................................................
Bydliště:..............................................................................................................................................
Pošta:...................................................................................................................................................
Přihlašuji se k odběru „Hlasu Pravdy“, „Fašistických listů“.
Členem N. O. F. může se státi jen Čech, Slovák neb Slovan rodem, smýšlením a rasou.
Zašlete v obálce na adresu: Nár. Obec Fašistická, Praha I., Jilská 4.

Vy všichni, kteří však úpíte pod břemenem nepoctivosti a nespravedlnosti, kteří jste
následkem zlovůle několika jedinců bez práce, vy všichni, kteří jste zničeni, trpíte bídou
a hladem, vy všichni, kteří znáte cenu života, kteří nedopustíte, aby Vás jednou vlastní děti
proklínaly, kteří máte lásku k bližnímu a lásku k vlasti
POJĎTE S NÁMI,
s bratrstvem Národ. Obce Fašistické.

Členem Národní Obce Fašistické může se státi jen Čech, Slovák neb Slovan rodem, smýš‐
lením a rasou!
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