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P R E F Á C I O

( d e  G e o r g e  A r m s t r o n g ,  A u t o r  d o  l i v r o
“ R O T H S C H I L D ,  M O N E Y  T R U S T ” )

Mayer Amschel Rothschild, o fundador da fortuna Ro-
thschild, na ocasião da sua morte, em 1812, apoiava-se nos 
seus activos, para a elevação da raça judaica e estabelecimen-
to de um império mundial judeu. Os princípios cardeais da 
confiança eram segredo, que os bens deviam manter-se in-
tactos, que os herdeiros e seus herdeiros, devem ter apenas 
um interesse comum nos mesmos, e que os bens como um 
todo, devem ser regidos pelo filho mais velho, a menos que 
a maioria dos herdeiros determinam o contrário. 

Os bens foram preservados  e geridos desde a sua morte, 
conforme a aplicação das disposições da sua vontade. Existem 
hoje várias centenas de herdeiros vindos duma família fértil, 
mas os bens são comuns e são geridos pelo mais qualificado. 
Até agora, como se sabe, as disposições das vantagens dos 
membros da família ainda cumprem as regras estabelecidas 
pelo fundador da fortuna. Nenhum inventário foi declarado 
e nenhuma divisão foi exigida por qualquer herdeiro.

A maioria das histórias da família Rothschild têm timbre 
judeu ou fortemente pro-judaico. Enquanto eles são extra-
vagantes no elogio das virtudes dos diferentes membros 
da família Rothschild, eles são um tanto escassas em fac-
tos. Os factos aqui relacionados foram recolhidos a partir 
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de várias fontes e são baseadas em informação conside-
rada fidedigna. Nós não sabemos a extensão da fortuna 
do fundador no momento da sus morte, em 1812, nem 
sabemos a actual dimensão da mesma, mas aparentemen-
te representa cerca de metade da riqueza do mundo. Esta 
enorme fortuna foi criada com grande astúcia e energia 
na exploração dos gentios em todos os países do globo. 
Os métodos utilizados são a manipulação da moeda, as 
especulações sobre as trocas e guerras.

Os Rothschilds têm um lucro enorme por essas opera-
ções, porque eles têm poder devido à sua imensa riqueza 
e poder político,  fazem  descer ou subir os preços, como 
lhes apetece. É por estas razões que houve guerras e de-
pressões. Os Protocolos e código comunista, contêm os 
fins e a intenção e representam o seu plano para a con-
quista do Mundo. Ambos os códigos foram publicados 
após a morte de Mayer Amschel, mas alguns dos proto-
colos parecem ter tido  existência prévia ao mesmo. Eles, 
no entanto, representam os seus princípios como foram 
mostrados e por tudo o que sabemos deles.

Este livro não está escrito num espírito de anti-semi-
tismo, pois temos amigos judeus que não queremos ferir. 
Está escrito na esperança de que ele possa ser útil para re-
solver o nosso problema judaico sem complicações e pela 
legislação pertinente. Na medida em que os remédios aqui 
sugeridos podem contribuir para o efeitos e ser úteis para 
os judeus, assim como para o nosso equilíbrio, pois é certo 
que as pessoas deste país nunca se submeterão à escravidão.

Ao escrever e publicar este livro, nenhum outro motivo 
me inspira que não seja prestar um serviço ao meu país.

Eu percebo que estou a assumir algum risco de pelo 
menos sofrer perseguições.

Uma provisão adequada foi feita para a publicação e 
distribuição do livro, independente do autor

12 de Setembro de 1940, 
George Armstrong
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P R E F Á C I O

D O  L I V R O  R E S U M I D O  R O T H S C H I L D
 R E I  D E  C R I S E S  E  G U E R R A S

(Tira-nos Banca, Nações, U.E, Euros 
e causa a Fome)

Quem assumiu a tarefa de concretizar o resumo deste 
livro ficou incomodado ao constatar que ele revela um ar-
dil tenebroso. A manobrar esse ardil,  foram seleccionadas 
elites especializadas na malfeitoria e a cumprir o programa 
do domínio universal, propagandeado pelo judeu Oscar 
Levy, ao atribuir aos judeus a glória de serem os corrupto-
res do mundo, seus destruidores, incendiários e carrascos, 
infeccionando apodrecendo e decompondo tudo ( pág. 
91 das 172 dos protocolos). Foi escolhida esta estirpe de 
judeus  para cargos no governo americano do Presidente 
Franklin D. Roosevelt, que tomou posse, em 14-3-1933. 
Este foi um dos servos fantoches alinhados à ferocidade 
dominante do super poderoso Rothschild.

O fantoche Roosevelt  e o seu governo de judeus ope-
rava na América, enquanto os fantoches dos governos 
europeus actuavam na Europa. Foi nela que três conhe-
cidas nações beligerantes foram financiadas com dólares 
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fabricados com o apoio de ar, papel e tinta no fraudulen-
to  Federal Reserve System possuído pelo Rothschild, em 
1913. Como o tempo é dinheiro, não o perderam a  iniciar 
a guerra encomendada de 1914. Como ficou claro, a Ale-
manha perdeu a guerra em condições que as três nações  
e os seus fantoches lhe impuseram, através do tratado de 
Versalhes, cujas condições indiciavam a preparação de 
uma 2ª Guerra Mundial. 

Rothschild foi sempre o principal protagonista que du-
rante 150 anos montou crises e guerras, com o apoio dos 
seus lacaios.

No século XVIII, os Presidentes Jackson e Lincolm 
foram os  seus opositores às crises financeiras e econó-
micas que o Rothschild manobrou. Houve então uma 
forte pressão para desmontar a sua nefasta influencia. O 
aperto foi tão intenso que ele ordenou à Rainha de In-
glaterra, em 1812, que invadisse a América para proteger 
os seus interesses financeiros, da qual saiu vitorioso, pas-
sando então o Rothschild a controlar os  seus interesses 
financeiros. Tanto controlou  a América, que em 1913, 
consolidou  o  seu domínio, ao assumir a posse do Fede-
ral Reserve System. O resumo dos 34 capítulos do livro 
“Rothschild- Money Trust” de George Armstrong, escla-
rece  e prova que a dinastia Rothschild se tem perpetuado 
durante séculos através dos seus descendentes. Conforme 
consta no resumo, eles foram sempre fieis à ganância e à 
falta de escrúpulos, em consonância com os PROTOCO-
LOS DOS SÁBIOS DE SIÃO. Foi a dinastia Rothschild 
que os mandou imprimir no século XIX, cujo programa 
foi inspirado no TALMUDE. Este documento foi escrito 
dois mil anos antes da era de Cristo, e é considerado pelo 
judaísmo como a sua Bíblia.

É o conteúdo daqueles Protocolos que incute e reco-
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menda a todos os  judeus, seus adeptos, a prática da tudo 
o que há de mais repugnante. Com estes ensinamentos 
asquerosos, o Rothschild e a sua camarilha, divertem-se a 
agir e a maquinar as piores ferocidades e esbulhos, com 
o fim de se apoderar das nações e  de todos os seus ac-
tivos. Tramóia semelhante aconteceu com a América. A 
bancarrota e a sua falência de 1929, levou-a à venda em 
leilão em 1933, e foi registada no Congresso a sua posse 
por corporações, controladas pelo Rothschild, e os con-
gressistas nomeados seus fieis depositários. 

É David Icke, no seu livro ”Alice no pais das maravilhas”, 
que presta esta informação em várias páginas. Segundo ele, 
o povo americano desconhece este assunto, porque toda a 
comunicação social está sob controlo, tal como acontece 
noutras nações.

Nestas circunstâncias, conclui-se que o Rothschild ob-
tém uma conquista que garante com o seu registo e deixa-a 
adormecida e prossegue nos seus triunfos noutros locais. 

Como Rothschild  dispõe de muitas redes de judeus, em 
estado de alerta permanente, nas suas nações principais, e 
se a sua máquina se especializou a apoderar-se das nações 
e dos seus activos, basta repetir a aplicação da receita. Foi 
o que ele engendrou com as crises que fabrica, provocan-
do a contracção da circulação financeira e as inevitáveis 
guerras que se seguem e um ciclo vicioso de crises impa-
ráveis. Tudo isto foi urdido por Rothschild até 1940 que 
está descrito no livro que inclui a fuga do exército Inglês 
para a Inglaterra, através do canal da Mancha.

O livro omite  o que aconteceu depois, sendo que o 
Hitler perdeu a guerra e o Rothschild aproveitou a opor-
tunidade do desejo de paz para preparar o ardil da U.E e 
do Euro e do descalabro que ele premeditou. Sempre em 
conluio com os governos fantoches das nações europeias.
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Se o Roosevelt era um seu leal fantoche que governa 
a América, sujeitando-a à circulação fiduciária contraída 
em deflação permanente e na consequente penúria, este 
cenário desse tempo repete-se hoje na América e nas na-
ções da Europa.

É nesta fase de domínio total em que o povo europeu se 
encontra. Armaram-lhe um pesadelo sem precedentes na 
história da vida humana, sendo que uma parte considerável 
já vive na miséria .

Se acrescentarmos a continuação sem fim do aumen-
to da austeridade que o Rothschild impõe através dos go-
vernos fantoches, então será repetido em muitas nações 
o genocídio que algumas nações já sofreram.

Já se percebeu que catástrofes em série, perpretadas 
com extrema violência, decorrem em várias regiões que 
têm origem no Judaísmo cruel que Rothschild lidera apoia-
do por um refinado estado policial de alto calibre, com 
incontáveis organizações policiais secretas altamente so-
fisticadas, existentes nos vários países de primeira gran-
deza, que começam na CIA e acaba na Mossad, da qual 
Rothschild é o grande patrão.

Para além deste conjunto de carrascos, estão sempre 
atentos exércitos de judeus, prontos a agir em conformi-
dade com o terrorismo que os protocolos aconselham ser 
um meio eficiente. Contudo, é Shlomo  Sand, professor 
de história, na universidade de Telaviv, e autor do livro “ 
A INVENÇÃO DO POVO JUDAICO” que afirma que 
os judeus nunca existiram como uma raça ou nação e que 
o exílio nunca aconteceu.

Ele afirma que a história oficial do povo judeu foi uma 
invenção, uma mentira inventada para justificar o esta-
belecimento do estado de Israel e o respectivo sionismo 
poder servir os interesses da casa Rothschild e a rede de 
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famílias Iluminatis que sabe que eles não são judeus.  Os 
Rothschild sabem que eles e os da sua linhagem vieram 
da Suméria e emigraram para a Kasaria, onde adoptaram 
o Talmude para usarem nas suas horríveis actividades. 
Eles só são Kasares  e reconhecem-se como askenazis 
que não têm qualquer relação com Israel. Shlomo Sand 
rejeita a maior parte das histórias bíblicas sobre a for-
mação de uma identidade  judaica nacional, incluindo o 
êxodo do Egipto. Segundo Sand, a necessidade sionista 
de apresentar uma etnicidade partilhada, e uma conti-
nuidade histórica, levou os sionistas a uma série de in-
venções e ficções. 

Com o fim de completar a compreensão de todo o en-
redo, é crucial demonstrar que os PROTOCOLOS atrás 
citados é que causaram o violento descalabro que se pas-
sa e não pára de se passar até tudo te esmifrar. Repetimos 
que são os PROTOCOLOS do autor Gustavo Barroso, 
na pag.91, que atribui ao judeu Oscar Levy a glória de 
anunciar que são os judeus os destruidores e incendiários 
do Mundo. Na realidade, verifica-se que estão a invadir, a 
destruir e conquistar as nações afim de se apoderarem de 
todo o Mundo. Resulta desta escalada imparável a neces-
sidade de a denunciar e informar o povo sobre todas as 
outras ameaças que estão contidas nos PROTOCOLOS, 
tornando-se imperativo o despertar no sentido de adqui-
rirem o conhecimento documentado e uma nova consci-
ência dos factos. Assim, criarão condições no sentido de 
intervirem na desmontagem de um Holocausto Mundial, 
que foi fabricado através dos perigosos PROTOCOLOS. 
Impõe-se pois reproduzir as partes mais tenebrosas da sua 
redacção, tais como:

“A morte é o inevitável fim para todos.” Protocolo 15
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“Afinal, estamos é interessados na matança dos 
comedores inúteis.” Protocolo 3

“Controlaremos toda a vida política e as leis reti-
rarão as liberdades permitidas e ficaremos na posi-
ção de liquidar todo o gado humano.” Protocolo 5

“As crises económicas foram fabricadas por nós 
para atingir o gado humano, retirando-lhe dinheiro 
da circulação. Capitais substanciais estagnam, reti-
rando-os aos Estados, o que desfará todos os recur-
sos dos povos e dos Estados.” Protocolo 20

“Quem quer governar, deve recorrer à patifaria e 
à impostura.” Protocolo 1

“Em vez de terem os trabalhadores bem alimen-
tados, eles querem a sua diminuição pelo seu assas-
sinato e na falta crónica de alimentos e na fraqueza 
do trabalhador nosso escravo, sem força e energia 
e com fome, para o controlar. É pelo nosso querer, 
inveja e ódio que vamos acabar com todos os que 
travem o nosso caminho.” Protocolo 3

“Graças à democracia, dividiremos os cristãos em 
Partidos políticos, destruiremos a unidade das na-
ções, semearemos a discórdia e todos ficam reduzidos 
à impotência.” Discurso fúnebre do Rabi  Reichhorn

“Quem revelar brandura, é incapaz de governar. Só 
recebem instruções dos Sábios do Sião para governar 
quem revelar instinto de crueldade.” Protocolo 24

“Nos Estados de hoje, é a imprensa que cria o 
pensamento popular, devidamente estupidificado e 
controlado pela imprensa que caiu nas mãos do Ju-
daísmo e que lava o cérebro.”  Protocolo 2

“Vamos mostrar a nossa força a todos por golpes 
terroristas.” Protocolo 7
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Quem ler as redacções dos PROTOCOLOS que aca-
bamos de reproduzir, já não pode alegar desconhecimen-
to da causa que esbulha o cidadão, que irá ficar sem vin-
tém, sem alimentação e futuro. Ora, cidadãos coerentes 
não deviam ficar apáticos à tormenta que caminha para o 
abismo, sob pena de terem capitulado e não terem resis-
tido ao rei que os sentenciou, nos PROTOCOLOS.

 A essas sentenças desses abomináveis PROTOCOLOS, 
a solução adequada é exercer o direito de auto defesa, re-
correndo de todos os meios inalienáveis do direito à vida, 
desde que sejamos confrontados com o acontecimento da 
ferocidade assassina, visando um extermínio generalizado 
que os hediondos PROTOCOLOS determinam. Como se 
sabe, esta ferocidade tem sido usada no norte de África, no 
Médio Oriente e noutros locais. Repetem-se estes acon-
tecimentos que estão constantemente a provar que são os 
PROTOCOLOS que os causam. E da alegada não exis-
tência desses PROTOCOLOS, incitadores da destruição e 
de incendiários dos seres vivos, não se podem libertar com 
as mentiras aberrantes do Judaísmo genocida. Tanto mais 
que, foi autorizada a publicação dos PROTOCOLOS, em 
1897, no Congresso Judaico. Mais ainda: Não é o “PRO-
TOCOLO 20” que confirma, exemplifica e reconhece que 
as crises foram fabricadas pelo judaísmo? Se ele também 
afirma a retirada de dinheiro de circulação, do que resulta 
a estagnação de capitais, desfazendo os recursos dos po-
vos e dos Estados, ao reduzi-los à penúria, não é isso que 
está também a acontecer?

Não será que é o judaísmo que está continuamente a 
fabricar essa ocorrência e todas as que conduzem ao exter-
mínio da raça humana ?. Se assim é, então há que atribuir 
as culpas ao Judaísmo e aos seus PROTOCOLOS e a tudo 
o que se passa. Onde a malvadez está sempre a funcionar, 
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tal qual se pode verificar no seguinte PROTOCOLO 2:
“Não devemos parar o suborno, a falsidade e a traição 

sempre que se trata de atingir os nossos fins. Na política 
deve-se saber como nos apoderar da propriedade dos ou-
tros sem hesitação.”

Ora, se procedermos ao enquadramento dos efeitos do 
suborno, da falsidade, da traição e extorsão da  propriedade 
dos outros, a austeridade imposta pela política da estagna-
ção dos capitais, fabricada pelo judaísmo do Rothschild, 
conforme consta do PROTOCOLO 20, é exactamente a 
extorsão parcial dos salários e da propriedade que está a 
acontecer em Portugal, com o aumento de impostos e de 
avaliações absurdas e insuportáveis do que o Correio da 
Manhã classificou de ASSALTO, que se traduz em roubo 
e devia ser punido mas foi legalizado. Isto é: ao roubo que 
os membros do governo impôem, chamam-lhe austerida-
de. Só que toda a espécie de roubalheira, corrói a vida hu-
mana e transforma-a num inferno que foi construído no 
Planeta Terra, enquanto nos apercebemos que um crime 
desta natureza irá ficar impune.
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C A PÍ T U LO 1º

O S  P R O T O C O L O S

Do discurso do Rabi Reichhorn num funeral: 

“ No passado, os filhos de Israel, desprezados e per-
seguidos têm estado a trabalhar para conquistar o poder. 
Eles  estão a ganhar a prova. Eles controlam a vida eco-
nómica dos malditos cristãos. A sua influência predomina 
nas políticas e nos costumes”.

O 1º congresso sionista e tudo o que lá foi aprovado, é 
a fonte mais fiável para se poder confirmar quem são os 
autores dos protocolos. Deste modo, a manipulação das 
duvidas que o sionismo entendeu inventar, só podia servir 
quem estava interessando em escondê-los para só serem 
conhecidos pelos sionistas. 

Aquele Congresso reuniu-se em Basileia (Suíça) em 
1897, sob a presidência do pai do sionismo, Theodore 
Herzl. O relato do que se passou nesse Congresso refere 
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o acordo à publicação dos Protocolos dos Sábios de Sião. 
Os nomes dos sábios que assistiram ao Congresso são pro-
fundamente secretos e são eles que governam o Mundo, 
supondo-se que é a chamada “mão escondida” que move 
o poder dos Rothschilds e da sua camarilha.

Há ainda os que governam os destinos da Europa que 
fazem parte  dum comité de 300 individualidades. 

Foi também criado o “ Congresso geral sionista “ com-
posto por 70 membros, ligados ás actividades americanas 
e europeias sobre o Sionismo. Trata-se duma organização 
extensa que dá consistência à existência dos Protocolos.
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C A PÍ T U LO 2º

O S  P R O T O C O L O S  S Ã O  A U T Ê N T I C O S

“É através de mim que os Reis reinam”. Foi dito pe-
los profetas que Deus escolheu os Judeus para governar 
o Mundo. Deus dotou-nos com o talento dos génios para 
cumprir a nossa missão ”. Protocolo nº 5

Dizem-se superiores aos gentios cristãos a quem cha-
mam  o gado Humano e advogam a sua exploração e es-
cravidão. Quando se revelam deste modo tão cruel, estão 
a seguir os ensinamentos dos PROTOCOLOS de conte-
údo horroroso que eles se comprometeram cumprir. Os 
PROTOCOLOS equivalem ao TALMUDE em toda a 
sua crueldade. A diferença entre eles diz respeito à idade. 
Os Protocolos terão sido escritos entre o século XVIII e 
XIX e o Talmude é atribuída a sua elaboração a 2000 anos 
antes da era de Cristo.

A obediência aos éditos do Talmude é reconhecida aos 
judeus como um dever que os obriga a venerar os RO-
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THSCHILDS e as suas regras.
Segundo Armstrong, autor do livro “Rothschild Money 

Trust “ do qual se está a extrair este resumo, os judeus não 
são raça superior nem nada de semelhante. Nem sequer 
uma raça escolhida ou diferenciada por Deus. Segundo 
ele, Deus nunca cometeria o erro de privilegiar quem só 
se interessa por dinheiro e de usar a crueldade como meio 
para o conseguir. A habilidade dos judeus sempre se des-
tacou, em defraudar o povo da vários países, razão porque 
o povo não só não tinha simpatia por eles como deles se 
afastava. Eles em nada contribuíram para o bem estar das  
nações, nem contribuíram para o avanço da ciência e das 
artes. Distinguiram-se, sim, em difamar Cristo como um 
impostor e  glorificaram-se com a sua crucificação.
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C A PI T U LO 3º

A  D E F E S A   D O S  J U D E U S

“Com  que fim inventamos toda a política, insinuando 
nos espíritos dos gentios para não lhes possibilitar a ava-
liação do seu significado?

Não foi com o fim de caminhar de uma vaga manei-
ra de não espalhar a nossa inacessível raça por caminhos 
directos? É isto que tem servido como base para organi-
zarmos a nossa maçonaria secreta que não é conhecida 
e tem o  objectivo de não levantar suspeitas aos gentios 
do gado humano que estão a ser atraídos ao espectáculo 
dos exércitos da Lojas maçónicas afim de atirar areia aos 
olhos dos camaradas”. Protocolo nº 11

Os judeus variam na redacção dos Protocolos segun-
do as conveniências. Ou usam uma linguagem aterradora 
ou a hipocrisia sub-reptícia, sempre com a finalidade de 
intrujar o gado humano que sempre se revelou ingénuo e 
de boa fé. Estão longe de suspeitar que há monstros que 
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confessam nos Protocolos que é seu querer usar o subor-
no, a falsidade e a traição para se apoderar da propriedade 
dos outros, até à sua submissão e perda de direitos. 

Ainda hoje, são poucas as pessoas curiosas, e são só 
estas que sabem o que se passa.  Como os outros não são 
dotados com este sentimento e preferiram ignorar as ca-
lamidades, acabam por colher o que não semearam. Isto 
é, foi cómodo ignorar, mas acabou por sofrer quando a 
violência da crise o alarmou.  

Mas, este capitulo diz respeito à contestação da existên-
cia dos Protocolos. Tentaram incutir na opinião publica 
que os Protocolos eram falsos.

Neste contexto, recorreram ao tribunal que aceitou 
declarações falsas como verdadeiras que a maçonaria in-
ventou.

Contudo, existe uma prova indismentivel. Uma cópia 
dos Protocolos foi enviada e arquivada no Museu Britâni-
co, onde um representante do jornal “ London Morning 
Post” se dirigiu e traduziu os Protocolos.

Essa tradução foi enviada para Nilus, que vivia  na Rús-
sia, que era um autor de impecável integridade. Ele estudou 
os Protocolos e ficou  convencido que o seu autor era a 
“mão escondida”. Nilus tornou-se editor dos Protocolos 
que estavam em seu poder.

Desde então, já passaram muitos anos. Este longo pe-
ríodo de tempo, tem a vantagem de comprovar que toda 
a crueldade inscrita nos Protocolos já foi aplicada e já se 
conhecem os seus principais efeitos que são confirmados 
pela calamidade onde se chegou.

Para confirmar a sua existência, o autor  do livro que se 
está a resumir, afirma que os Protocolos contêm a lei pela 
qual os bancos dos Rothschilds se regem. Alias, já men-
cionámos no 1º  e 2º capitulo o extenso discurso do Rabi 
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Reichorn e nele, ele também afirmou que os Protocolos 
são a lei do nosso banco, o que constitui mais uma prova 
de que eles foram elaborados pelos judeus como um Ma-
nual de instruções minuciosas para cumprir.
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Os illuminati fOram fundadOs  
pOr Weispaut e JacOb frank, autOr 

 dO JudaismO frankista (1726 – 
1791) defensOr da matança dOs 
bOns Judeus amigOs dOs Árabes.
O rabinO canadianO, gunther 

plaut, acusa frank de ter 
premeditadO O genOcídiO, 

mOtivadO pOr um seu rOmance, que 
acOnteceu na alemanha antes  

e durante a 2ª guerra mundial. 
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C A PÍ T U LO 4º

M A Y E R  A M S C H E L  R O T H S C H I L D
1 º  R E I  D O S  J U D E U S

“O Rei dos judeus será o Papa Real do Universo, o pa-
triarca da Igreja internacional”. Protocolo nº 17

Mayer Amschel Rothschild nasceu em 1790 e morreu 
em 29-09-1812.

A Enciclopédia judia foi publicada em 1905. Ficou as-
sente entre os Rothschilds que eles não declaravam inven-
tários públicos às autoridades. Assim, os activos passavam 
para os herdeiros que é garantida pela sua posse. Mayer 
acreditava que os judeus são o povo escolhido por Deus 
e que ele lhes prometeu que iam governar o Mundo, for-
mando um Império Judeu. Esta informação foi transmiti-
da numa conferência de judeus, em Basileia, em 1897, or-
ganizada pelo sionista Theodore Herzl, durante a qual foi 
aprovado imprimir “OS PROTOCOLOS DOS SÁBIOS 
DO SIÃO”. Nessa ocasião, já Mayer dispunha  de enorme 
fortuna, que contribuiu para fortalecer o seu reinado e so-
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lidificar a emancipação dos judeus. Herzl contribuiu para 
a formação do Comité secreto dos 300, apontados como 
os futuros representantes dum super governo para orien-
tar a raça judia.
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C A PÍ T U LO 5º

A  D I N A S T I A  R O T H S C H I L D

“O nosso poder nas condições de todas as forma de 
poder, será mais invencível do que quaisquer outros, por-
que ele continuará invisível até ao momento em que ele 
ganhe tal força que nenhum espertalhão o possa minar”. 
Protocolo nº1

Nathan Rothschild foi reconhecido por Mayer Amschel 
como seu sucessor e, após a sua morte, passou a ser o Rei 
Rothschild 2º, de 1812 a 1836. Nathan era considerado 
pelo historiador John Reeves, como um homem sem escrú-
pulos e grosseiro. Sua organização bancária compreendia 
a sua sede em Londres e as suas filiais em Paris, Berlim, 
Viena e Nápoles e explorava as ferrovias, aço, munições 
e outras corporações. Dispunha de muitas outras activi-
dades, escondidas com outros nomes. Também possuía 
agências subterrâneas para tratar de negócios escuros. No 
século XIX foi agente do governo russo. Financiou os in-
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gleses na guerra da Crimeia. A poluição política dos ju-
deus, infiltrados no governo inglês, começou com Lionel 
Rothschild. Até a Casa dos Lordes passou da aristocracia 
para a plutocracia dos judeus. Nathan morreu em 1915, e 
foi James Rothschild o seu sucessor. Consta que Nathan 
foi envenenado. Como há várias agências bancárias e vá-
rios descendentes Rothschilds, são vários a ocupar as suas 
actividades. Assim, só Jeroboam Rothschild se tornou o 
6º Rei, também conhecido por Georges Mandel, para se 
proteger, uma vez que constava que ele era falso, cruel e 
ganancioso. Estas suas artimanhas eram aplicadas em Pa-
ris, onde ele residia. Ele teve a sua má influência no Tra-
tado de Versalhes, relativo à guerra de 1914.

    



29

 

C A PÍ T U LO 6º

A  F O R T U N A  D A  FA M Í L I A  R O T H S C H I L D

Oração de Rabbi Reichhorn num funeral:

“O ouro sempre tem sido e sempre será o poder irre-
sistível. Tratado pela mão de peritos, será a mais útil ala-
vanca para quem o possui e a razão da inveja daqueles 
que o não têm”

Em cinco anos, aumentaram a sua fortuna de três mi-
lhões de dólares para sete biliões e meio de dólares. Tam-
bém foi calculado que a sua fortuna aumentava 500% 
por ano.

A pag.36 refere-se às crises que a família Rothschild fa-
bricava, que resultavam em depressões violentas, fazen-
do descer as acções. Quando agiam em sentido inverso, 
as acções subiam. Exercendo este domínio no mercado, 
explica a percentagem impressionante de aumento da sua 
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fortuna por ano, atrás citada. O seu melhor negócio era o 
financiamento das guerras, incluindo as de Napoleão. Na 
guerra de 1914, que Rothschild orquestrou, ganhou cem 
biliões de dólares. Não admira que ele desfrute de duas 
vezes mais o rendimento americano.

A pag.37, indica que 4/5 dos activos da Alemanha, 
Áustria, Polónia e Checoslováquia pertence aos judeus e 
metade encontra-se na Inglaterra, França, Itália e Amé-
rica. Neste país controlam o Federal Reseve System, que 
lhes pertence. Com todas estas disponibilidades financei-
ras, acumulam meios que ultrapassam os dos estados mais 
poderosos do Mundo.

As pag.38 e 39, confirmam que é Rothschild que su-
perintende nos bancos J.P.Morgan e Kuhn&Loeb, e é ele 
que comanda as operações secretas, com destaque para 
o assassinato do Czar e sua família, que a sua camarilha 
financiou.

Os cristãos pagam impostos e os judeus estão isentos, 
razão porque o gado humano sofre as consequências das 
crises e os judeus beneficiam com elas.

Como os Rothschild controlam o Federal, que financia 
o Tesouro da nação americana, a sua família passou a ser o 
credor da América. Com uma influência desta magnitude, 
ela impõe a lei dos impostos que lhe convém.
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C A PÍ T U LO 7º

O P O D E R P O D E RO S O D O S ROT H S C H I L D S

“Não devemos parar o suborno, a falsidade e a traição 
sempre que se trata de atingir os nossos fins. Na política, 
deve-se saber como nos apoderar da propriedade dos ou-
tros sem hesitações, se através disso, assegurarmos sub-
missão e soberania”. Protocolo nº2

Este Protocolo revela até onde chega a malvadez dos 
judeus e dos seus reis. Aplicam os mais infames meios para 
se apoderarem de tudo o que não lhes pertence, com a 
dupla vantagem de escravizar o gado humano e submeter 
as nações à sua vontade.

O Protocolo em causa confirma que são os Protocolos 
que lhes ensinam o caminho de toda a espécie de bruta-
lidade, seja através de guerras e de atrocidades, seja pela 
usurpação de todos os meios de sobrevivência dos povos, 
como está a acontecer. É tanto assim que, presentemente, 
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os Rothschilds compram os governos das nações através 
do suborno, que os Protocolos lhes ensinam, e segundo 
eles, os governos chegam a suplicar-lhes a caridade, ajoe-
lhando-se aos seus pés.

O seu poder é tanto, que adquiriram o controle total 
do Banco de Inglaterra, como seu agente e governador, 
assim como controlam outros Bancos Centrais, como são 
donos do Federal Reserve System. Controlam os Bancos 
da China e Índia, e operam no negócio ilícito do ópio. 
Controlam também a imensa fortuna da Igreja Católica, 
que está depositada no Banco de Inglaterra.

Rothschild criou a depressão de 1893, ao estoirar a fir-
ma Baring Brothers.

Também criou o pânico de 1907, ao impor a recusa dos 
seus Bancos em pagar os depósitos dos seus depositantes, 
obrigando todos os outros bancos a seguir a mesma me-
dida. Rothschild é responsável pelas guerras que ocorre-
ram nos últimos 150 anos, sempre financiadas por ele aos 
beligerantes, para desmoralizar e atrofiar os povos, para 
poderem ocupar a cadeira do seu Império.

Rothschild controla a posse do ouro que lhe transmite 
o título de dono do Mundo
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C A PÍ T U LO 8º

A  I M P R E N S A  A P R I S I O N A D A

“ Nas mãos dos estados de hoje, há uma grande força 
que cria o movimento do pensamento popular, que é a im-
prensa. A parte tratada pela imprensa é eliminar as exigên-
cias que são indispensáveis que possam dar voz às queixas 
do povo, que exprimam e criem descontentamento. É na 
imprensa que o triunfo da liberdade encontra a sua encar-
nação. Mas os estados administrados pelo gado humano, 
não sabem como usar esta força que caiu nas nossas mãos. 
Através da imprensa, ganhamos o poder para influenciar, 
enquanto nós ficamos na sombra. Graças à imprensa, ad-
quirimos o ouro, ainda que ele tenha sido obtido através 
de sangue e lágrimas. Mas, ele beneficiou-nos ainda que 
tenhamos sacrificado muitos dos nossos amigos. Cada ví-
tima do nosso lado merece a visão do Deus de milhares 
do gado humano”. Protocolo nº2

Conforme está descrito neste PROTOCOLO, os Ro-
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thschilds apoderaram-se da imprensa, através da qual exer-
cem todas as suas influências, ficando na sombra sem nin-
guém saber que são eles que a manobram.

Com mais este Poder, eles premeditam guerras através 
da manipulação da opinião pública, que passa a pensar 
como eles querem. O Rothschild ao fomentar as guerras, 
não só reduz a população como causa as crises e a fome. 
Os judeus possuem 80% das estações que fabricam a pro-
paganda mentirosa e censuram as notícias. Na Inglaterra 
fabricaram o governo fantoche de Churchil, Eden e Co-
oper. Não só controlam a propaganda das guerras como 
orientam a circulação da massa monetária em conformi-
dade com os seus interesses. Também influencia a elei-
ção dos presidentes de tendência judaica, como foi o caso 
do Presidente Roosevelt. Isto é, o povo é o rebanho que 
os judeus conduzem através da sua imprensa, sendo que 
todos os governos fantoches estão nas mãos dos judeus 
sionistas. Deste modo, a imprensa aprisionada, está apta 
a conduzir os povos para uma guerra mundial, que lhes 
entregará o Poder Total.

A maioria dos jornalistas e editores são judeus e na pá-
gina 5 há uma lista de judeus que são estrelas de cinema 
que também são condutores do rebanho, que desconhe-
ce que está a ser manipulado por filmes de propaganda, 
sobretudo os de guerra.
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C A PÍ T U LO 9º

O  G A N G  A S S A S S I N O

“A morte é o inevitável fim para todos. É melhor aca-
bar com quem queira impedir os nossos assuntos. Exe-
cutamos maçons de forma tão inteligente, que nenhum 
se salva da nossa irmandade, mesmo que suspeite, nem 
mesmo as vítimas da nossa sentença de morte. Todos eles 
morrem de uma forma normal, de doença. Sabendo isto, 
mesmo a irmandade não ousa protestar. Por este méto-
do, calamos os meios da maçonaria no protesto contra a 
nossa disposição. Enquanto pregamos o liberalismo ao 
gado humano, nós estamos a manter os nossos aliados e 
os nossos agentes num estado de submissão e de silên-
cio.” Protocolo 15

A sociedade secreta americana B’nai B’rith, é uma dele-
gação dos judeus e ordem maçónica que são solidários na 
execução de ordens dos seus superiores. Se são maçons, 
são usados para o assassinato. Os Illuminatis franceses as-



36

ROTHSCHILD – REI DE CRISES E GUERRAS
(Tira-nos a Banca, Nações, U.E., Euros e causa a Fome)

sassinaram homens, mulheres e crianças durante a revo-
lução francesa. Os judeus do governo russo mataram 23 
milhões de russos e o governo húngaro matou 720.000 
húngaros e Hitler matou 9.000 alemães. Pois o Talmude 
ensina que a vida da carneirada que faz parte do rebanho, 
pertence aos judeus.

Mataram o Presidente Harding e o senador Schall do 
Minesota por atropelamento. O senador Bronson num 
avião que se despenhou. Só não eram assassinados, os 
presidentes que eram judeus. Na realidade, foram assas-
sinados três presidentes em cinco que não eram judeus. 
O senador Huey Long, que impediu as suas batotas, foi 
morto a tiro, enquanto o seu amigo, governador Allen 
morreu de doença misteriosa.

Finalmente, surgiu Henry Ford, que desmascarou o 
poderio canalha dos judeus e atacou o judeu Aaron Sha-
piro, predador da agricultura. Henry Ford ficou ferido 
num acidente que foi provocado. Os judeus suspenderam 
a sentença de morte a Henry Ford porque ele prometeu 
não acusar os judeus no seu jornal “The Dearborn Inde-
pendent”. Martin Luther criticou os judeus, afirmando 
que eles eram mentirosos, ladrões e assassinos, segundo a 
orientação dos PROTOCOLOS e do TALMUDE, o que 
lhe custou a vida. Um outro senador do Minesota também 
foi assassinado na queda dum avião.
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C A PÍ T U LO 10º 
 

1 ª  G U E R R A  M U N D I A L

Dos Protocolos: “Forçaremos a exploração dos cris-
tãos, a massacrarem-se entre si, e ficaremos com os des-
pojos”. Declaração durante o funeral do Rabi Reichhorm.

Os mandarins, auto proclamados judeus, que faziam par-
te da camarilha Rothschild,  acompanhados por fantoches 
como o Kaiser, é que dominavam a Alemanha, repetindo-
-se em quase toda a Europa o mesmo cenário. Europa essa, 
onde as populações foram enganadas e massacradas por se-
rem ingénuas. Além disso, a guerra que estava a ser fomenta-
da tinha vários objectivos. Além da ganância, estava na mira 
dos judeus ocuparem a Palestina. Era uma conquista pre-
meditada, indispensável ao domínio do Mundo. Por outro 
lado, e em simultâneo, os judeus, além de terem financiado 
os beligerantes da 1ª Guerra, também pagaram o assassina-
to do Czar, e passaram a dominar a Rússia, por intermédio 
dos seus fantoches. Toda esta matança e toda a espécie de 
manigâncias foram sempre planeadas com bastante antece-
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dência. A patifaria e a intrujice eram as armas privilegiadas 
dos carrascos, que ainda não tinham acabado a 1ª Guerra, já 
estavam a prever a 2ª, que iria ter melhores resultados para 
instalar o sionismo na Palestina.
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C A PÍ T U LO 11º 

 L I G A  D A S  N A Ç Õ E S

Na convicção de que dispunham de todos os meios 
para se servirem dos goyim, a quem os ardilosos também 
chamavam comedores inúteis ou gado humano, e absorver 
todas as forças dos estados do Mundo a fim de fundarem 
um Super Governo. Isto está escrito no Protocolo nº 5.

O que se entende pela leitura da pag.66 é que as enti-
dades oficiais de topo, que estavam presentes e cujas as-
sinaturas vinculavam o Tratado de Paz com a Alemanha 
e a fundação da Liga das Nações, eram os fantoches, pois 
quem mandava neles eram os judeus, seus assessores, todos 
eles paus mandados do Rothschilds, que estava na sombra 
a comandar as operações. Isto é: O Presidente Wilson dos 
E.U.A. era o fantoche e o célebre Baruch era o conselheiro 
que lhe transmitia as instruções dos Rothschilds. Em rela-
ção à França e Inglaterra, os Rothschilds dominavam em 
idênticas circunstâncias. A presença destas personagens 
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e as suas funções de mercenários, demonstram como se 
fabricaram as instituições que regem o mundo, das quais 
os Rothschild se vão apoderando até chegarem à funda-
ção do seu Governo Mundial, ainda que já estejam na sua 
posse, através das instituições que controlam.

A pag.67 revela quem comandou o infame Tratado de 
Paz, imposto pelo próprio Jeroboam Rothschild e Ber-
nard Baruch. Wilson dos Estados Unidos, Lloyds George 
da Inglaterra e Clemenceau da França, eram as marione-
tas escolhidas a dedo, que legalizavam os actos políticos 
com as suas assinaturas de representantes das respectivas 
nações que ganharam a guerra. Agiam sempre em obedi-
ência aos Rothschilds, e não ousaram opor-se ao texto do 
tratado, que prejudicou o governo alemão. Neste contex-
to, os três judeus, Rothschild, Bernard Baruch e Sir Philip 
Sasson que representavam o poder do dinheiro da família 
Rothschild, determinaram o custo das reparações a pagar 
pela Alemanha, além de terem oferecido a Palestina aos 
judeus e criarem a Liga das Nações e o Tribunal Mundial.

A pag.68, refere-se às diligências dos três judeus domi-
nantes, que não tinham conseguido montar a máquina do 
Governo Mundial porque não estavam criadas todas as 
condições. Era prioritário violar todas as promessas feitas 
à Alemanha, e impor-lhe que aceitasse considerar-se der-
rotada, acabando com a guerra que tinha sido financiada 
pelos Rothschilds. Assistindo a todas estas manigâncias, 
a cumprir o seu usual papel de pau mandado, Wilson li-
mitou-se a ser o executor da criação da Liga das Nações, 
alegando que se destinava a impedir as guerras e todas as 
tretas usuais, quando o objectivo era usá-la como um Su-
per Governo, ao qual todas as nações se iriam submeter.
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A pag.69 refere-se à patifaria da aplicação do padrão 
ouro (Gold Standard), bastante contestado pelos entendi-
dos da economia, sobretudo por Gustav Cassel, que de-
monstrou que o gold standard iria provocar a bancarrota 
do povo e dos governos de todos os países, desestabilizan-
do-os de tal forma que poderia resultar numa nova guerra. 
Enquanto um técnico ponderou e alertou para as graves 
consequências do malefício do gold standard, uma con-
ferência financeira em Bruxelas decidiu o regresso ao tal 
padrão. Foi obvio que era a bancarrota generalizada que 
era pretendida, e uma nova guerra que os facínoras pre-
tendiam, e ela aconteceu. Para assegurar esta posse, dele-
garam no governo inglês a autoridade de gerir a Palestina 
a favor dos judeus. Nela se instalaram 500.000 judeus, que 
concretizaram a sua posse.

A pag.70, relata que os árabes entraram na guerra ao 
lado dos aliados, ao ser-lhes prometido que a conhecida 
declaração de Balfour seria anulada e que aos árabes se-
ria garantida a posse do seu país. Trair os árabes foi mais 
uma oportunidade de regozijo para zombar dos árabes. É 
o grande prazer dos judeus asquerosos e genocidas. Com 
os Rothschilds a comandarem as operações, o genocídio 
não pára, e a Palestina e os palestinos sofrem com a sua 
ocupação.
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“a mOrte é O fim  
inevitÁvel para tOdOs”

prOtOcOlO 15

“afinal, estamOs é interessadOs na 
matança dOs cOmedOres inúteis”

prOtOcOlO 3
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C A PÍ T U LO 12º 

O U R O

Segundo o Protocolo 20, “Os judeus afirmam que com 
a posse do ouro, eles podem comprar todas as consciências 
e manobrar os preços dos produtos e submeter os estados 
com empréstimos, e assim, mantê-los à sua disposição”

As pag.72 e 73, denunciam como Rothschild cobiçou o 
Banco de Inglaterra, e dele se apoderou em segredo e nin-
guém sabe explicar como foi. Só se sabe, que tomou pos-
se de todo o seu poderoso movimento e dos seus lucros. 
Foi provavelmente adquirido por Natham Rothschild, no 
apogeu da sua actividade, talvez em 1930, como resultado 
de um assalto que ele próprio fez, através de depósitos e 
levantamentos sucessivos que esgotaram todas as notas 
do banco, até a direcção do banco capitular, devido à fal-
ta de dinheiro. Foi devido a estas golpadas que ele assu-
miu a posse do banco e desde então a família Rothschild 
faz dele o que quer.
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A pag.74, explica como Leonel Rothschild foi promo-
vido pelos políticos da Inglaterra. No século XIX, o 1º 
ministro Sir Robert Peel, favoreceu os negócios do Roths-
child, enquanto o judeu Benjamim Disraeli era o chefe do 
partido da oposição que, em 1848, derrotou Peel e tornou-
-se 1º ministro. Entretanto, já o Rothschild controlava a 
posse da maior parte do ouro do mundo e um despacho 
de Peel aumentou-lhe o poder, tornando-o Lord com po-
deres absolutos e aptidão para controlar tudo o que exista. 
Disraeli tecia elogios a Leonel Rothschild, considerando-
-o o grande senhor que domina os mercados do dinheiro 
de todo o Mundo, que se destaca com poderes supremos, 
enquanto que já nessa época os políticos desempenhavam 
as funções oficiais como cabeças de palha do Imperador.

A pag.75, realça como se limita a circulação de moeda, 
aplicando-a na compra e acumulação de ouro. Com a redu-
ção da massa monetária, diminui o investimento e cria-se 
miséria e fome, porque as empresas abrem falência e os 
estados também. Nesta página são citados os nomes dos 
fantoches e lacaios da dinastia Rothschild que assinaram 
o Tratado de Paz com a Alemanha e a Liga das Nações, 
como o supremo magnata lhes impôs, repetindo-se o ce-
nário da subserviência com o rarear do dinheiro, como 
estipulam os Protocolos. Voltam-se a repetir os inconve-
nientes do padrão ouro, com reflexos nefastos no aumento 
da cotação das moedas e a redução dos valores dos salá-
rios, resultando no empobrecimento do povo.

A pag.76, volta a insistir na ruína generalizada que o 
padrão ouro provoca, perturbando seriamente a vida so-
cial dos povos e complicando de tal modo a orientação 
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governativa que grande parte das nações passaram a ser 
controladas por ditaduras repressivas.

 
A pag.77 continua a debater os inconvenientes do pa-

drão ouro. O técnico sueco Cassel repete que a bancarrota 
se generalizará. Enquanto Cassel quer salvar o mundo, os 
Rothschilds querem destruir o mundo. No PROTOCO-
LO nº2, Rothschild, que é o seu autor, ao aprovar a falsi-
dade, nunca se incomodou com o sofrimento e a pobre-
za, uma vez que ele pretende a destruição das nações e a 
sua integração no Império do governo judeu. Neste con-
texto, a 2ª Guerra Mundial irá favorecer este objectivo. O 
Hitler quis vingar a imposição dum tratado de Versalhes 
ruinoso para a Alemanha. Tornou-se perigoso quando in-
vadiu a Rússia com apetite pelo petróleo da Eurasia. Sa-
lientou-se na tentativa de destruir o Império Judeu. Face 
ao sucesso de ter ocupado toda a Europa, propôs a paz 
e poupar o Império inglês, que Churchill rejeitou, porque 
optou pela defesa do Império Judeu que não queria que 
fosse molestado.
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“cOntrOlaremOs tOda a vida 
pOlítica e as leis retirarãO  
as liberdades permitidas e 

ficaremOs na pOsiçãO de liquidar 
tOdO O gadO humanO”

prOtOcOlO 5
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C A PÍ T U LO 13º

2 ª  G U E R R A  M U N D I A L

“Devemos estar na posição de retaliar a todos os ac-
tos de guerra de países que ousem opor-se a nós, mas se 
esses países se aventurarem a juntar-se contra nós, então 
nós resistiremos com uma guerra mundial”. Protocolo nº7

A pag.78 começa por esclarecer que a 1ª guerra mun-
dial depôs a monarquia do Kaiser, que foi substituída pelo 
vale tudo da democracia apodrecida, escolhida pelos judeus 
que se apoderaram do poder sob a influência da malvadez 
do Rothschild e dos seus programas e traficancias. Relati-
vamente às traficancias  proporcionadas pela democracia 
da corrupção, fazia parte a emissão de biliões da moeda 
alemã até ela valer muito pouco, e em simultâneo, vendia 
essa moeda em todo o mundo, reflectindo-se essa infla-
ção selvagem na incapacidade de o povo comprar os seus 
alimentos. Ao mesmo tempo comprava propriedades, fá-
bricas e terras, com pagamento a longo prazo. Quando o 
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Rothschild as pagou, a moeda quase nada valia e os viga-
rizados quase nada receberam relativamente à venda an-
tecipada dos seus activos. Assim, o governo judeu, con-
trolado pelo Rothschild, empobreceu e oprimiu o povo 
alemão, passando esses judeus a dispor de 4/5 dos have-
res alemães. Ou seja: os judeus, com 1% da população, 
possuíam 80% da riqueza da Alemanha. Perante a usur-
pação que os vencedores fantoches do judaísmo impuse-
ram no Tratado de Paz, o Hitler protestou contra as con-
dições impostas à Alemanha e preparou-se para ganhar 
a 2ª Guerra, em retaliação a um tratado armadilhado. O 
autor do livro ROTHSCHILD (money trust) destaca as 
patifarias do Churchil e não hostiliza a lógica das várias 
declarações do Hitler.
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C A PÍ T U LO 14º

O N O S S O D É S P OTA D O S A N G U E D O S I ÃO

“Contudo, quem quer que seja o supremo mandarim, se 
o do catolicismo ou o nosso déspota do Sangue do Sião. 
Mas como nós somos o povo escolhido, este assunto está 
longe de ser um caso de indiferença”. Protocolo nº 5

A pag.85 reflecte o que atras já se tinha observado. A 
dinastia Rothschild distingue-se sempre como o poder su-
premo que nunca é contestado, mas sempre elogiado pe-
los fantoches que compõem os governos, sejam eles mo-
nárquicos ou democráticos. Isto é: Quer o Kaiser quer o 
Clemanceau da França democrática, curvavam-se ao su-
bornador e generoso Rothschild como o grande Manda-
rim, como acontece hoje. Deste modo, ele adquire o po-
der de dominar quase todos os governos do mundo e de 
orientar a vontade política das nações, como lhe apetecer. 
Resultou daí a informação da imprensa, ao mencionar que 
um dos objectivos da guerra mundial continha a estraté-
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gia de criar os Estados Unidos da Europa, para eliminar a 
soberania das Nações. O Judaísmo não esperou pela U.E. 
para arruinar as nações. Os judeus anteciparam a pilha-
gem do império inglês, em nações como a Índia, África 
do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Também foi 
delapidada a Irlanda.

A pag.86 refere o recurso ao poder do Papa, na espe-
rança de que a Igreja os protegia da escravidão do Déspota 
do Sangue do Sião. Contudo a Igreja estava dominada pe-
los jesuítas, que se revelaram tão cínicos como os judeus.

A pag.88 trata da ganância dos judeus quanto à posse 
da nação americana pela destruição da constituição, ruí-
na do povo e subjugá-lo ao Déspota do Sangue de Sião, 
alinhada com a administração dos judeus.
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C A PÍ T U LO 15º

A  N O S S A  G U E R R A  N Ã O  D E C L A R A D A 
C O N T R A  A  A L E M A N H A

“Nós armamos todos para a tarefa; cada um por sua 
conta está a mexer-se até aos limites da autoridade, empe-
nhando-se para complicar a ordem estabelecida. Devido 
a estes actos, todos os estados se torturam, eles pedem a 
tranquilidade, prontos a sacrificar tudo pela paz; mas nós 
não lhes daremos a paz até eles abertamente reconhece-
rem o nosso super – governo internacional e com sub-
missão... E as armas nas nossas mãos são ambições sem 
limites, queimando a gula, a vingança cruel, ódio e malí-
cia”. Protocolo nº 9

A pag. 89 trata de detalhes relativos a uma guerra não 
declarada de palavras e de atitudes diplomáticas em que 
a Alemanha multava e expulsava judeus, e, na América, o 
presidente Roosvelt, ressentindo-se com essas medidas, 
aplicava 25% de direitos sobre os produtos importados da 



52

ROTHSCHILD – REI DE CRISES E GUERRAS
(Tira-nos a Banca, Nações, U.E., Euros e causa a Fome)

Alemanha. A estes actos de guerra, Hitler ripostou com 
25% de direitos para exportações americanas para a Ale-
manha e tal medida inviabilizava as importações da Amé-
rica. Este trocadilho de palavras e de acções prolongou-
-se durante algum tempo. Sobre as expulsões dos judeus, 
a América facilitou a sua imigração, que atingia 3000 por 
dia. Perante as usurpações, impostas pelos vencedores fan-
toches do judaísmo no Tratado de Paz, o Hitler protestou 
contra as condições que exigiam à Alemanha. Neste con-
texto, decidiu preparar-se para ganhar a 2ª grande guerra, 
em retaliação da exigência de se declarar derrotado, como 
se se tratasse de guerras combinadas entre os beligerantes. 
O autor do livro “ROTHSCHILD (money trust)” destaca 
muito mais as patifarias do Churchil e não hostiliza as de-
clarações do Hitler contra o Tratado de Paz armadilhado.
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C A PÍ T U LO 16º

P L A N O  D E  M O B I L I Z A C Ã O

“Só um governo déspota que planeia e sabe elaborar 
ampla e esclarecidamente e saiba distribuir o conjunto de 
forma correcta com todas as partes da máquina do estado; 
neste contexto é inevitável uma forma de governo satis-
fatório para qualquer país e seja um que se concentre nas 
mãos de pessoa responsável. Sem um despotismo abso-
luto, não pode existir civilização que possa ser exercida, 
não pelas massas, mas pelo seu guia de pessoa alinhada”. 
Protocolo nº 2

Antes de nos referirmos aos vários aspectos do plano 
de mobilização, achámos conveniente recordar o que já 
se escreveu até agora sobre as intrujices que ocorreram 
desde a preparação da 1ª guerra mundial, em que os ju-
deus, no uso da sua engrenagem, semearam no terreno a 
pólvora para incendiar novamente a Europa, para tornar 
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inevitável uma nova guerra. Sabendo-se que os judeus, li-
derados pela quadrilha de chefes que estão sempre na li-
nha da frente dos acontecimentos, sempre fiéis aos cabe-
cilhas supremos Rothschilds, e dispondo das instruções 
tenebrosas contidas nos Protocolos dos Sábios de Sião, 
só se pode esperar que, ao pô-las a fermentar, elas provo-
carão uma matança inesquecível e tão assustadora que os 
povos implorarão a paz. Paz essa que os judeus tornarão 
o mais apodrecida possível. Com esta malvadez, o plano 
de mobilização previsto no texto tem à sua frente os ju-
deus que dispõem de todos os meios que lhes facilitam a 
gestão do referido plano. Tanto assim é  que: 

A pag.95 refere que o Congresso Americano (composto 
por 50% de judeus e os outros 50% da mesma laia) autori-
zou, em 1939, 17 biliões de dólares para fins de guerra. O 
plano previa a mobilização de quatro milhões de jovens. 
Todos estes planos, incluindo o da mobilização industrial, 
serão dirigidos por um grupo de judeus que estão a con-
trolar o departamento executivo do governo, à frente do 
qual está o célebre Baruch.
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C A PÍ T U LO 17º

F R A N K L I N  D .  R O O S E V E LT

“A fim do nosso esquema poder produzir este resulta-
do estabeleceremos o arranjismo das eleições de tais pre-
sidentes que foram obscuros no passado, tiveram nódoas 
que não foram descobertas, alguma chapelada ou outra. 
Então, eles serão agentes de confiança para cumprir os 
nossos planos, sem receio de revelações e do desejo natu-
ral daquele que conseguiu o poder, nomeadamente a ob-
tenção de privilégios, vantagens e honras ligadas à missão 
de presidente”. Protocolo nº 10

As páginas 105, 106,e 107 apresentam Franklin D. Roo-
sevelt como um mentiroso e na pág.111 ele tinha sido um 
ricaço judeu e negociante de seguros. Nesta caldeirada de 
artimanhas, ele fabricou a arrogância e a vaidade. Quem 
o disse foi Huey P. Long que o   ajudou a conquistar o lu-
gar de Presidente . Ele dispõe de um “gabinete cozinha” 
onde se cozinham todas as decisões, às quais tem de se 
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submeter. Esse gabinete é composto por destacadas ve-
detas com relevo para o judeu que mais se tem distinguin-
do na construção do inferno no Planeta chamado Barney  
Baruch, jogador na bolsa, que é homem da confiança do 
Rothschild e da sua súcia. A segunda figura, é o judeu Fe-
lix Frankfurter, juiz do Supremo Tribunal que é das fi-
guras mais poderosas dos Estados Unidos, sendo que os 
restantes quatro judeus que fazem parte do governo de 
Roosevelt são muito importantes, mas não tanto como 
o Juiz. É uma fraude que seja o povo americano a pagar 
salários chorudos a estes parasitas,   que estão ao serviço 
do Rothschild que fabrica o dinheiro e as crises e  dispõe 
duma teia de sociedades secretas com exércitos de ade-
rentes que fomentam o empobrecimento do povo ameri-
cano controlando o Mundo. O presidente é apresentado 
na página 110 com a ambição de se tornar o ditador, com 
o apoio dos judeus que estão ligados ao partido Bolche-
vik, fundado por Rothschild, razão porque está em sin-
tonia com mais 680 judeus comunistas e parasitas, pagos 
pelo governo de Washington, e que com eles colabora. 
Se todas estas tenebrosas revelações respeitam somente 
até 1940, mas se acrescentarmos os relatos de centenas 
de livros e documentos publicados até agora, só se pode 
afirmar que o armagedão está em curso e propaga-se ve-
lozmente, afectando todos os locais do planeta que estão 
minados. Contudo, há países que se preveniram e lhes fa-
zem oposição, e em muitos deles os povos começaram a 
perceber e a rebelar-se contra a armadilha da quadrilha.
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C A PÍ T U LO 18º

O S  V E R M E L H O S  N O  C AVA L O  D O  P O D E R

“Aterramos como alegados salvadores do trabalhador 
oprimido, propondo-lhes entrar nas fileiras das nossa tro-
pas na luta contra Socialistas, Anarquistas e Comunistas 
a quem sempre demos o nosso apoio fraternal através da 
nossa humanitária maçonaria social. Esta aristocracia des-
frutava da lei do trabalho interessava-se  em ver que os 
trabalhadores estão bem alimentados, saudáveis e fortes. 
Mas afinal estamos é interessados na matança dos goyim 
ou seja dos comedores inúteis”. Protocolo nº 3

A pág112 continua a deixar transparecer as promessa 
falsas dos judeus: Não se pode compreender o comunismo 
e o Bolchevismo, sem compreender os truques da questão 
judaica, e de todo o ouro controlado pelos poderosos ban-
cos do Rothschild, de onde emana o sistema das cotações 
das moedas, animada pela ganância repetida das golpadas 
bolsistas, criadoras de pobreza e da intranquilidade e do 
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comunismo judeu que usou todos os meios para arruinar 
e destruir que inclui mentir, roubar e matar.

Fica-se a compreender que os Protocolos sirvam como 
Manual que contêm as instruções hipócritas que se tra-
duzem em promessas de presentes envenenados, sobre-
tudo, quando foram os judeus que decidiram imprimir os 
protocolos numa reunião em Viena. A apadrinhar toda 
esta judiaria, decidiu Roosevelt formar um governo com 
comunistas judeus, muitos deles relacionados com Ban-
cos e jornais pertencentes ao   Rothschild,   conforme se 
pode ler na pág.113.               

A pág. 114 refere haver 18.000 judeus infiltrados no go-
verno de Washington. Mas, esse governo de Roosevelt foi 
constituído por oito membros, cujos nomes estão men-
cionados na pág.113. Para além dos 18.000 judeus pagos 
pelo povo americano, a nomeação mais escandalosa foi a 
de Felix Frankfurter para o cargo do Supremo Tribunal 
de Justiça. Ele é ainda membro duma organização secre-
ta, a American Civil Liberties Union, vocacionada para 
conspirar contra a nação americana. Toda esta conspira-
ção causou grande polémica e daí derivou a constituição 
do inquérito DIES, destinado a investigar  o promíscuo 
envolvimento do comunismo Judaico com a conivência 
do Presidente Roosevelt, a fim de ter apoio para a sua di-
tadura permanente, em conluio com o bolchevismo russo.
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C A PÍ T U LO 19º

R E L A T Ó R I O  D O  C O M I T É  D I E S

“Quem, e o que está em posição de derrotar uma for-
ça invisível?. E isto é exactamente o que a nossa força é. 
A maçonaria dos gentios repete cegamente, mas o plano 
de acção da nossa força e a ocupação do espaço continua 
para a maioria das pessoas um mistério”. Protocolo nº 4

O comité Dies, foi dirigido pelo seu presidente, Martin 
Dies do Texas. Este comité foi constituído para investigar 
uma acção política ditatorial imposta pelo presidente da 
Republica Franklin D. Roosevelt que exercia o seu cargo 
numa situação de golpe de estado permanente, apoiado 
num governo com oito membros de judeus comunistas, 
além de 18.000 judeus infiltrados no governo de Washing-
ton pagos pelo povo americano. Toda esta promiscuida-
de se passava a seguir à posse do Presidente, em 1937, já 
próximo do inicio da 2ª guerra Mundial que tinha sido fi-
nanciada pelos Rothschilds, segundo o discurso do con-
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gressista Mac Faddem em 1933 ao denunciar barcos carre-
gados de Dólares impressos com papel e tinta no Federal 
Reserve System, destinados a financiar os beligerantes eu-
ropeus das duas guerras mundiais apoiadas por imparáveis 
conspirações assistidas por Barney Baruch, que também 
faz parte da tramóia do ditador Roosevelt. Mas ele enfren-
ta contestatários, que controlam instituições independen-
tes do trabalho que resistem ás suas pressões. Trata-se da 
AFL que está fora da orbita judaico - comunista.

Durante toda a investigação do comité Dies, ele des-
cobriu o programa revolucionário dos judeus comunistas 
em sintonia com seus camaradas de Moscovo que refere 
as seguintes medidas a executar:

  Derrube e destruição do Estado Federal e dos gover-
nos das províncias, com a eliminação das existentes regras 
constitucionais

  Estabelecimento de uma nova ditadura soviética, abso-
luta no seu exercício de poder, devendo fidelidade  e con-
cedendo autoridade ao comunismo ou à 3ª Internacional 
em Moscovo como substituto governamental. 

  Destruição de todas as instituições sociais, económi-
cas e políticas como existem no seu tempo. 

  Apreensão de todos os sindicatos de trabalhadores, 
usando todos os seus meios disponíveis.      

Nota:  Os revolucionários querem controlar a Federa-
ção Americana do trabalho, impondo uma grande união, 
mas a AFL opôs-se.

Verifica-se que o Comité DIES  desmascara a selvajaria 
da camarilha Rooveselt, mas o Rothschild, que é o verda-
deiro malfeitor invisível, nunca é mencionado pelo comité 
DIES. Mas, Dean Henderson, no seu texto de  19-06-11 
sob o titulo, “Um parasita financeiro”, revela na 1ª pági-
na que os Bronfmans casaram-se com os Rotthschilds. 
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Deste modo, ele dispõe dos cinco principais assassinos 
do crime organizado de Nova York. Com estes meios, os 
invisíveis Rothschilds assustam toda a gente  e não há in-
quérito DIES que lhes resista. O comité teve o mérito de 
esclarecer toda a malvadez das pretensões revolucionarias 
dos judeus americanos e russos mas não apresentou con-
clusões concretas.
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“as crises ecOnómicas fOram 
fabricadas pOr nós para atingir  

O gadO humanO, retirandO  
O dinheirO da circulaçãO aOs 

estadOs que serãO fOrçadOs  
a recOrrer a empréstimOs cOm 

JurOs exOrbitantes, O que desfarÁ 
tOdOs Os recursOs dOs pOvOs  

e dOs estadOs”

prOtOcOlO 20
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C A PÍ T U LO 20º

C O R R U P Ç Ã O ,  C O R R U P Ç Ã O
P O R  T O D O  O  L A D O

“Criamos uma intensificada centralização do governo 
para se apoderar de todas as forças da comunidade. Con-
trolaremos mecanicamente todas as acções da vida polí-
tica dos nossos súbditos com novas leis. Estas leis retira-
rão todas as liberdades permitidas ao gado humano e o 
nosso dominar será distinguido pela nossa prepotência e 
imponência de tais proporções, que ficaremos na posição 
de liquidar todo o gado humano que se nos oponha com 
direitos ou palavras”. Protocolo nº 5

A corrupção é tanta que o senador Tobey se interro-
gou se ainda seriamos homens livres! O escândalo ainda 
é maior porque a parte mais gritante se liga à mulher Ele-
anor e aos filhos Jimmy e Eliot, do presidente Roosevelt.

O acto de corrupção mais rentável, é praticado pelo 
filho Eliot numa negociata de 50 aviões militares Dou-
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glas pelos quais ele recebeu um  comissão choruda de  
us$500.000.

Um banco de Boston desviou us$25.000, pertencentes 
a uma empresa correctora de seguros, a favor da empresa 
Roosevelt & Sargent, que pertenceu ao Presidente antes 
de ele ter esse titulo, mas que passou a ser gerida pelo seu 
filho, o Coronel Jimmy Roosevelt.

Este Jimmy beneficiou de um seguro de um empresa 
de construção naval porque ela foi forçada a faze-lo por 
pressões políticas, o que originou o espanto do Senador 
Tobey, acima citado. 

O mesmo Jimmy, segundo o “SATURDAY EVENING 
POST”, foi feito secretário do seu pai, Presidente Roose-
velt, e, sem executar qualquer serviço, recebe um salário 
de us$10.000. Ele também se associou em produções de 
filmes com Samuel Goldwyn e foi feito réu porque vio-
lou leis anti-trust, do que resultou num corte de relações 
entre os dois. 

Segundo a Associated Press de 6-8-1940, Jimmy e sua 
mãe Eleanor foram processados porque se apoderaram do 
espólio de Ermest Tollor, que se tinha suicidado.

A mãe dedicou-se a explorar o negócio dos seguros 
da empresa, que o marido criou, SARGENT & ROOSE-
VELT” e também se dedicou a anunciar um cosmético na 
rádio, ganhando muito dinheiro,  explorando a oportunida-
de de ser esposa do Presidente dos Estados Unidos. Selec-
cionamos os casos de corrupção da família do Presidente, 
não só porque se segue o critério do autor do livro, porque 
o envolvimento deste Presidente indicia, desde então, uma 
escalada descarada de fraudulências políticas imparáveis, 
sobre as quais já elaboramos muitas dezenas de textos. É 
óbvio que muitos outros casos de corrupção ocorreram, 
o que aliás está subjacente aos versos que o texto inclui.
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C A PÍ T U LO 21º

A  V I G A R I C E  D O  F E D E R A L
R E S E R V E  S Y S T E M

“A presente emissão de dinheiro não  corresponde às 
necessidades por cabeça e não pode satisfazer todas as ne-
cessidades dos trabalhadores. A emissão de dinheiro de-
via acompanhar o crescimento da população e as crianças 
deviam ser consideradas como consumidores de moeda 
desde o seu nascimento”. Protocolo nº 20

Este protocolo aponta o caminho da contracção da 
moeda ao recusar satisfazer todas as necessidades dos tra-
balhadores,  insuficiente por cabeça e ao excluir as crian-
ças como consumidores.  Deste modo, o protocolo dis-
ponibiliza as instruções para fomentar as crises e todas 
as armadilhas.

Todos os golpes dos Rothschilds são minuciosamente 
preparados muitos anos antes. São escolhidos os especia-
listas que irão agir nas várias fases da conjura. E é ensaiada 
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várias vezes a evolução dessas fases até haver a certeza do 
sucesso. Eles sempre foram mestres a montar a estratégia 
para usufruírem de lucros escandalosos e fraudulentos. E 
a intrujice do Federal Reserve System foi o resultado des-
sa subrepticia estratégia. Desde então, passaram a usufruir 
de privilégios que colocaram os Rothschilds numa posição 
determinante para dominar o Mundo. 

Basta constatar que a partir do caso consumado em 
que, são eles e só eles, que estão autorizados a emitir Dó-
lares, com a opção de expandir ou contrair a emissão dos 
mesmos. Tal favorecimento permite-lhes promover todo o 
tipo de convulsões de forma a absorver a riqueza do Mun-
do. Ou seja: Desde que se apoderaram do Federal Reserve 
System, houve duas guerras fomentadas pelo Rothschild, 
reflectindo-se na miséria das nações. Não foi por acaso 
que nasceu a União Europeia. Em consequência deste 
acontecimento envenenado, as nações perderam a sobe-
rania, ao acolherem-se sob a sua protecção, que coincidiu 
com a repetição duma intrujice de considerável enverga-
dura. Foi outra repetição do Federal, desta vez na venda 
aos bancos dos títulos da bolsa chamados swaps, com 
“AAA”, mas que nada valiam. Os Bancos ficaram secos 
e o Rothschild ficou na posse de quadriliões de Dólares, 
segundo o Bis – Banco Internacional of  Settlement que 
ele domina. Em defesa do agravamento da pobreza, de-
cidiu repetir mais uma contracção da circulação dos seus 
recursos financeiros, provocando a ruína da U.E e da sua 
moeda e das nações aderentes, que estão à deriva na di-
recção do colapso total. Este colapso pode repetir-se nos 
Estados Unidos da América, uma vez que o tesouro ame-
ricano depende dos financiamentos do Federal Reserve 
System, onde a contracção financeira vigora, com grande 
rigor, graças às manigâncias do presidente Roosevelt desde 
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1937, provocando falências e o aumento considerável do 
desemprego e da inerente miséria. A contracção de 1907, 
foi tão violenta como  repugnante, uma vez que teve a in-
tenção malévola de secar os bancos, e sob esse pretexto, 
apoderar-se dos depósitos dos depositantes. 

A partir desta roubalheira, foi fácil anestesiar o povo 
com lavagens ao cérebro, através da imprensa aprisionada 
que foi desmascarada, e cujo caso é referido no capitulo 8.

Tanto mais que o esbulho deixou o povo angustiado, 
sem quaisquer recursos. Quando assim é, os arruinados 
sem quaisquer meios, ficam predispostos a aceitar qual-
quer solução que possa contribuir para a mudança da sua 
penúria. 

A corja que criou as tramas, tem longa experiência das 
crises que tramou durante 150 anos e sabe que os atingi-
dos sempre se sujeitaram a considerar propostas que os 
salvassem do pesadelo. Sabiam perfeitamente que a sua ar-
madilha do Federal Reserve System, foi engendrada para o 
Rothschild criar as condições para se apoderar da América 
e de ficar à vontade para continuar a estrangular a vida dos 
americanos, através da contracção da circulação monetá-
ria, que não parou. Tornou-se evidente que as promessas 
de fundar uma instituição que desse  garantias de dispo-
nibilidades financeiras não passou da sua habitual batota.
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“quem quer gOvernar, deve  
recOrrer à patifaria e impOstura.

gOvernar cOm hOnestidade  
sãO víciOs na pOlítica”.

prOtOcOlO 1 
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C A PÍ T U LO 22º

D E F L A Ç Ã O  D E  1 9 2 0  A  1 9 3 0

“As crises económicas foram fabricadas por nós para 
atingir o gado humano, retirando-lhe o dinheiro da circu-
lação. Capitais substanciais estagnaram, retirando dinheiro 
aos Estados, que estão constantemente forçados a recorrer 
a empréstimos com juros exorbitantes. A concentração da 
industria nas mãos de capitalistas, excluindo os pequenos 
patrões, desfará todos os recursos dos povos e também 
dos estados”. Protocolo nº 20.

Os estimados leitores podem constatar neste protoco-
lo 20 que o judaísmo sionista quer esmagar, sem dó nem 
piedade, o gado humano com as crises que ele fabrica e 
estagnam capitais substanciais para desfazer todos os re-
cursos dos povos e dos estados.

Neste sentido, tornou-se imperativo criar uma podero-
sa instituição financeira.
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Com este fim, foi fabricado o fantoche  Woodrow Wil-
son, que foi  feito Presidente, para cumprir as ordens do 
coronel House, servo de Rothschild e assessor dum pre-
sidente fiscalizado. Ele  não se desviou da sua tarefa de 
fundar o Federal Reserve System e de o entregar nas mãos 
dos três bancos dominados pelo Rothschild. Em seguida, 
o dito presidente dos valores entendidos, nomeou o mais 
famoso urdidor da História escondida para governador do 
referido Federal Reserve System. Aliás, foi ele o principal 
autor da trama que levou anos a ser montada.

Essa tramóia, continha o compromisso de o Federal 
Reserve System fornecer suficiente dinheiro para circula-
ção em condições de garantir as falhas de dinheiro. Assim, 
nasceu a ilusão de que o horroroso pânico de 1907 não se 
ia repetir. Quem não é ingénuo, conhece as peripécias da 
camarilha Rothschild que, durante um grande período, se 
especializou a mentir, a financiar guerras e a fabricar crises 
sucessivas. Só assim não procedia, se a camarilha se tives-
se distraído e esquecido de aplicar a repetida técnica de 
contrair a circulação de moeda, ocorrida em 1907. Cama-
rilha essa que só lucrou com o roubo dos seus bancos aos 
depositantes, esmifrando-lhes todos os depósitos. Como 
lhes extorquiram tudo, a sua opção foi aceitar a ilusão que 
a tal instituição bancária pudesse dispor de dinheiro sufi-
ciente para impedir a repetição de pânicos.

Ora, o que aconteceu foi cumprir o que havia sido or-
questrado a fim de os pânicos serem sempre repetidos, 
através da tramóia do Frederal  Reserve System,  interme-
diado por um Presidente e assessores mercenários, substi-
tuídos nos anos seguintes por outros presidentes da mesma 
laia, apoiados por uma sucia de judeus malfeitores. Claro 
que o Federal Reserve System é filho desses tais malfeito-
res que sempre fabricaram crises, e jamais pararão  de as 
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fabricar. Isso acontece com a actual crise, também urdi-
da pelas mesmas elites, comandadas pela dinastia Roths-
child que não se extingue, tal como não se extinguirão as 
elites que venderam a alma ao Diabo, através dos filhos, 
netos e bisnetos.
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“em vez de terem Os 
trabalhadOres bem alimentadOs, 

eles querem a sua diminuiçãO 
pelO seu assassinatO e na sua 

falta crónica de alimentOs e na 
fraqueza dO trabalhadOr nOssO 

escravO sem fOrça e energia e cOm 
fOme para O cOntrOlar. é pelO 

nOssO querer, inveJa e ódiO que 
vamOs acabar cOm tOdOs Os que 

travem O nOssO caminhO”.
prOtOcOlO 3
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C A PÍ T U LO 23º

D E F L A Ç Ã O  D E  1 9 3 7

“O principal factor de sucesso é o segredo dos empre-
endimentos, o que está em contradição com as boas ac-
ções”. Protocolo 7.

As páginas 141,142 e 143, referem-se ao debate sobre 
as medidas adequadas para evitar a repetição duma con-
tracção envolvida numa especulação financeira que pro-
vocou a crise deflacionaria de 1920. Contudo, a camari-
lha é hábil a fintar todas as disposições legais para agravar 
o descalabro. Neste contexto, a contracção do abasteci-
mento de dinheiro voltou a acontecer. Sejamos realistas! 
Se os melhores especialistas, estiveram ocupados durante 
muitos anos afim de poderem conquistar um meio crucial 
num esforço para se aproximarem da meta na conquista 
do Planeta, é obvio que o Federal Reserve System tem de 
cumprir a sua missão malévola. Para tanto, criaram todos 
os meios para poderem isolar todos os protestos contra a 
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patifaria financeira. Dificultarão o acesso à posse de dinhei-
ro para comprar víveres ou qualquer produto que ajude 
o povo a sobreviver. É evidente que  o seu compromisso 
de fornecer dinheiro suficiente, não passa duma promessa 
com a qual eles se divertem. Pois, a escapatória é o Federal 
dispor de reservas de dinheiro, e aplicá-las em securities 
para repetir a contracção do dinheiro.

A página 144,  informa que o Presidente Roosevelt co-
laborou no sentido de a depressão ocorrer. Existiam 70 
biliões de dólares nos cofres do Federal, mas eles foram 
retirados para acentuar a contracção do dinheiro, resul-
tando  no agravamento da bancarrota. Este agravamento 
não teria ocorrido se este dinheiro tivesse permanecido 
em circulação . O Presidente Roosevelt colaborou neste 
desastre ao forçar o Federal a subscrever títulos do gover-
no. Não há nenhum precedente noutros países para um 
tal abuso de práticas bancarias. Na deflacção de 1937, ha-
via 10 milhões de desempregados. Se o presidente Roose-
velt insistiu na contracção, foi com a intenção deliberada 
de agravar o desemprego e a miséria, afim de destruir o 
país e preparar terreno para a sua ditadura, que ele sem-
pre desejou .
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C A PÍ T U LO 24º

N O  N O S S O  C A M I N H O  ( P A R A  O N D E ? )

“Governar com moral não contém habilidade política. 
Quem quer governar, deve recorrer à patifaria e à impos-
tura. Governar com franqueza e honestidade são vícios 
na política. Essas qualidades são praticadas pelo gado hu-
mano. às quais nos opomos”. Protocolo nº 1

Foi neste contexto que o Presidente Roosevelt, no seu 
discurso de posse, em 14-3-1933, atribuiu as culpas da 
depressão aos defeituosos e incompetentes. Deste modo, 
criticou a gestão do gado humano que não tem  visão e 
recorre à demagogia para enganar o povo. Incluíram neste 
grupo, os cambistas sem escrúpulos que estão indiciados 
no tribunal da opinião publica, os quais não cumpriam as 
boas práticas. Foi com este discurso vazio, que o Presi-
dente se apresentou no seu discurso de posse. 

A página 148, respeita a questões que foram dirigidas ao 
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Presidente, às quais ele respondeu que se devia cumprir o 
que está estabelecido na Constituição, emitindo dinheiro e 
controlando o seu valor e pô-lo   em circulação para res-
taurar salários, mercados, valores e a prosperidade do pais. 

O que ele não respondeu, excluía a sua rápida  mudan-
ça de opinião, posta em prática, em 6-3-1933, quando ele 
proclamou o encerramento dos bancos dos Estados Uni-
dos. Nestas condições, ele rareou o dinheiro e insistiu na 
sua contracção. Ao proceder com esta orientação e neste 
seu caminho da patifaria e da charlatanice, muitos bancos 
faliram, e os seus depositantes perderam todo o seu di-
nheiro, agravando a sua penúria.

A página 149, reporta-se ao Presidente Hoover, tão 
fanfarrão como Roosevelt. Prometiam uma coisa e esti-
pulavam outra. A gestão do Presidente Hoover, em 1930, 
andou à volta da verborreia que continha as desculpas es-
farrapadas ligadas a incontáveis falências de empresas que 
também contribuíram para rarear o dinheiro e o oportu-
nismo do Federal aproveitou para explicar que este ciclo 
vicioso se reflectia nas suas reservas. Ciclo vicioso este 
que o Federal hipocritamente criou e assim mantinha a sua 
missão de arruinar o povo americano, com reflexos em 
todo o Mundo. Ou seja, criam os ciclos viciosos e depois 
servem-se deles para poderem alegar que são suas vitimas. 

A página 150, revela o desastre bancário em 1929. Existiam 
então 30.000 bancos que  foram reduzidos para 19.163 devi-
do a deflação. Os depositantes perderam todos os depósitos 
nos 10.837 bancos falidos. Assim, o Presidente de então des-
truiu as condições de vida de vários milhares de depositantes 
e de accionistas, aumentando o ciclo vicioso da deflação. Ele 
congelou as poupanças dos depositantes e reduziu-os à po-
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breza. Eles podiam ter sido salvos, se o Federal tivesse cum-
prido a promessa de garantir o fornecimento suficiente de 
dinheiro e assim evitava a destruição dos bens de metade da 
população e a outra metade ficou muito danificada.

A página 151, refere-se ao Presidente Roosevelt, que 
reduziu drasticamente os financiamentos  prometidos para 
restaurar o emprego e prosperidade. Contudo, em vez 
disso, aumentou os impostos para o colapso se instalar.

Como se pode constatar, todo o caminho do precipí-
cio que o Presidente planeou, decorre em conformidade 
com a destruição que ele ambicionou.
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“graças à demOcracia, 
dividiremOs cristãOs em partidOs 

pOlíticOs, destruiremOs a 
unidade das nações, semearemOs 

a discórdia  e tOdOs ficam 
reduzidOs à impOtência”.
discursO fúnebre dO rabi reichhOrn
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C A PI T U LO 25º

M E N T I R O S O S  E  L A D R Õ E S

Parte do discurso de Rabi Reichhorn durante 
oração fúnebre.

“O ouro sempre foi e será o poder irresistível. Será 
sempre a alavanca mais útil para aqueles que o possuem e 
objecto de inveja dos que não o têm. Com o ouro pode-
mos comprar as consciências mais rebeldes e dominar os 
preços do mercado e subsidiar os empréstimos dos esta-
dos e mantê-los à nossa mercê”.

Este protocolo elucida que nem os rebeldes escapam 
ao poder de compra dos malditos corruptores, que agem 
impunes. Tão impunes que os estados ficam à sua mer-
cê. Torna-se óbvio que os políticos que fazem parte dos 
Estados são todos corruptos, deixando-se subornar pelo 
Deus do ouro. Se Judeus Rabis confessam todas estas 
proezas, apoderando-se dos Estados, também possuem 
os seus dirigentes que elaboram as leis. Nesta sequência, 
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os Rabis, ao declararem que os estados estão à sua mercê, 
também pode significar que eles são favorecidos com le-
gislação que lhes transmite a posse. Tal posse pode estar 
associada ao facto de as nações se terem declarado vassa-
las, como é caso de Portugal. O estado das nações mere-
cia ser aprofundado para se poder descobrir todas as más 
influências afim de se conhecerem as conquistas secretas 
dos rabis, na qualidade de mentirosos e ladrões.

A este respeito, constata-se facilmente que a engrena-
gem está viciada. A verdade dos Rabis ou do chefe Ro-
thschild, que tudo vê e domina, é a mentira que ele adop-
ta e lhe convém.

Os resumos que têm sido elaborados continuam. Neles 
constam os comentários do autor do livro. Ele afirma que 
os dados fornecidos são falsos. Foi o que ele concluiu ao ler 
o relatório e mapa referidos nas páginas 152,153,154 e 155.

A página 156 já fornece mais detalhes, focando as di-
vergências e assinalando duas realidades: 

A mais significativa ocorreu em 1914, quando o povo 
se apresentava próspero e feliz. Com estes sinais de um 
nível de vida razoável, cada cidadão possuía US$ 18,49. A 
discrepância vem depois. Antes de 1940, o cenário revela 
o pesadelo de onze milhões de desempregados. Viviam 
em barracas. Apresentavam-se mal vestidos e mal alimen-
tados. Os tais relatórios e mapas revelam uma informa-
ção falsificada. Isto é: quando os desempregados vivem 
na miséria, provada pelo seu mau aspecto, do que só se 
pode concluir que não possuem um cêntimo, a burocra-
cia troça dos infelizes ao declarar que eles possuem US$ 
42,02, o que só pode ser uma mentira.

Compõem uma mentira tão vergonhosa que não lhes 
repugna afirmar que um faminto vive bem segundo a es-
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tatística. É esta mentira oficial que é o resultado duma 
perversão generalizada, imposta pela ditadura do Presi-
dente Roosevelt e dos seus milhares de apoiantes judeus.

Para além destas intrujices, houve outra de dimensão 
monumental. Vale sempre a pena recordar um aconteci-
mento que bradou aos céus. Trata-se da fundação e da 
entrega fraudulenta do Federal Reserve System à cama-
rilha Rothschild. É oportuno relacionar este caso com o 
conteúdo do capitulo 25º sobre mentirosos e ladrões que 
está a ser resumido. Tanto mais que este titulo se encai-
xa na roubalheira do Federal e das mentiras e falsidades 
que ele montou. Na realidade, antes de ele existir, eram 
elaborados relatórios fiáveis. Depois de receberem o Fe-
deral como presente, o silêncio prevaleceu. Depois desse 
silêncio, começaram a ouvir os canhões da 1ª e 2ª guer-
ras mundiais, financiadas com os dólares fabricados do 
ar com papel e tinta, entregues aos beligerantes. A essas 
guerras seguiram-se outras que não têm fim. Com a fome 
a se apoderar do mundo.

Relativamente às guerras na Europa, que começaram 
em 1914, um ano depois do Rothschild possuir o Federal. 
Estas guerras na Europa, combinadas com três países e 
como os seus governos conspurcados por figuras de des-
taque, alinhadas com a urdição de Rothschild provocando 
a falência dos bancos e das nações da Europa endivida-
das ao grande mentiroso e ladrão que passou a ser o seu 
credor e futuro dono.

A América está na mesma situação de endividamento e 
na falência  porque o Federal, que é credor ao emprestar 
dólares ao Tesouro americano, em sintonia com as mano-
bras do Presidente Roosevelt e do seu governo, formado 
por dirigentes judeus.
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A página 157 denuncia os favorecimentos do governo 
com o Bank Act de 1935, legalizando o apoio à prosperida-
de, da qual só Rothschild beneficiou, roubando essa pros-
peridade ao povo americano que era o destinatário dessas 
medidas, que foram desviadas a favor do ladrão supremo e 
invisível. Beneficiam sempre das receitas dos protocolos, uma 
vez que eles determinam que os Estados estão à sua mercê.

Para consolidar a prova de como os “Mentirosos e 
Ladrões“ se comportam, a página 158 concentra as suas 
atenções na seguinte explicação: ” Se fosse verdade que 
os famintos tinham US $ 42,02 per capita antes de 1940, 
tal verba equivaleria à existência duma circulação fiduciá-
ria de US $ 5,469,400.000,00. Se fosse verdade, a depres-
são nunca tinha existido e o povo não estava na miséria”.

Com a revelação destas evidências, provadas pela in-
terpretação dos dados apresentados, só se pode concluir 
que a mentira constitui o seu grande instrumento para 
obter as vantagens  que os monstros premeditaram, afim 
de colocarem os povos na bancarrota, e depois do desas-
tre, poderem possui-los. Se não tivessem esta intenção, o 
governo do Presidente Roosevelt, convertia, em dinheiro, 
os US$ 20.400.000.000,00 em ouro e US$ 3.000.000, em 
prata,  que  existem nos cofres do tesouro dos E.U.A . Tal 
conversão, posta em circulação representava US$ 150,00 
per capita. Este aproveitamento de capitais disponíveis, 
revolucionava  a relação de produção e consumo, com 
uma dinâmica tão poderosa que obrigava a desaparecer o 
pesadelo que os cidadãos sofrem. 

É crucial que os povos adquiram o conhecimento 
aprofundado do que se passa. Só assim a situação muda-
rá, sobretudo se unirem esforços e agirem com a sabedo-
ria adequada.
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C A PÍ T U LO 26º

M O E D A  M A L  O R I E N T A D A

“Todo o povo está acorrentado à pesada labuta da po-
breza e acorrentado para sempre à escravidão e servidão, 
de que jamais se livrarão”. Protocolo nº 3 

As páginas 160,161 e 162 referem o seguinte: É Roths-
child que dispõe dos poderes para administrar o dinhei-
ro da América, para não dizer da maior parte do Mundo.

É chamado “Wall Street” ao poder do Rothschild que 
controla os mercados ( conforme Soros confirmou numa 
entrevista ao jornal Publico). Todos os estadistas lhe dão 
cobertura. O único que se lhe opôs foi Abrahan Lincoln, 
mas foi assassinado (a 2ª vitima foi Kennedy em 1963, 
pelo mesmo motivo). 

Os judeus, com o apoio da imprensa, urdem o polvo 
e o manobrar da moeda. O Congresso deixou-se vender. 
O senador Thomas, de Oklahoma tentou aprovar uma lei 
respeitante à criação duma autoridade monetária, com es-
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pecificações  para manter os níveis dos salários de 1929, 
mas o Federal opôs-se e o Congresso nada faz porque o 
patrão Rothschild não quer que se faça. Só quer montar 
catástrofes que a contracção da moeda provoca. Não quer 
cumprir o compromisso de fomentar a prosperidade quan-
do o Federal recebeu carta banca através do banco Act de 
1935, como se o Federal e o patrão Rothschild não sejam 
a mesma coisa. Para se obter prosperidade,  é necessário 
desfazer o mal administrado sistema monetário e aumentar 
a sua circulação e proibir os bancos de acumular dinheiro.

Páginas 162,163,164,165,166, e 167 relacionam-se com 
muitas queixas, até que foi formado o Comité do Senado 
para a agricultura que elaborou um relatório minucioso, 
destacando a verdade e o único remédio. Esse relatório 
dirige-se assim ao Presidente dos E.U.A.: As suas medi-
das relativamente à agricultura são todas desnecessárias. 
Nós já o investimos com o poder para restaurar a pros-
peridade dos agricultores e de todas as classes do nosso 
povo. Agora é sua obrigação fazer o que nós autorizamos 
que fosse feito. Quanto a nós, o primeiro remédio foi o 
monetário, soltando o ouro das suas restrições e bem as-
sim desvalorizar o dólar. Em dois meses, os preços das 
mercadorias subiam, o que dinamizaria  a actividade eco-
nómica e acabaria com a estagnação e o desemprego. Por 
outro lado, a desvalorização do ouro e do Dólar, fará au-
mentar as exportações de todas as  mercadorias. O dinhei-
ro deve ser embaratecido para se poder ter mais dinheiro 
em circulação. O Congresso investiu o Presidente com o 
Poder de aumentar os salários e os preços para restaurar 
o emprego e a prosperidade e emitir notas de tesouraria, 
mas ele não usou esses poderes nem nunca fez nada para 
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cumprir as suas obrigações, conforme o relatório do co-
mité denuncia, sobretudo no que diz respeito à aplicação 
de medidas contra a deflacção, aumentando a circulação 
fiduciária. Esse relatório também observa que quando o 
dólar foi embaratecido, os preços subiram, e a prosperi-
dade aumentou. Assim que o valor do dólar aumentou 
de $1.13 para $1.19, os preços caíram e o desemprego 
aumentou e a depressão voltou e a estagnação também.

Em 1919, com o aumento dos preços, o rendimento 
foi de us$69.000.000 biliões enquanto em 1932, quando 
os preços baixaram, o rendimento foi de us$39.000.000. 
O Presidente recusou agir porque só segue a malvadez 
que os Protocolos ordenam e do que o rei Rothschild dita. 
Como sempre, o conluio age ao contrario do remédio a 
aplicar. Só se pode deduzir que a máquina da corrupção 
e do controle da informação está montada pela camari-
lha Rothschild que dominam o Congresso,  o Presidente 
e as instituições e não se sai deste impasse conspirativo.
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“quem revelar brandura é 
incapaz de gOvernar. só recebem 

instruções dOs sÁbiOs de siãO para 
gOvernar quem revelar instintO 

de crueldade”.
prOtOcOlO 24
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C A PÍ T U LO 27º

B A N C A R R O T A

“Cada tipo de empréstimo prova doença no Estado 
e uma falta de compreensão dos direitos do Estado. Os 
empréstimos pesam como uma espada de  Democles so-
bre a cabeça dos governantes, os quais, em vez de cobrar 
uma taxa temporária aos seus súbditos, optam por andar 
de mão estendida dirigida aos seus banqueiros. Emprés-
timos ao exterior são sanguessugas sem possibilidade de 
remoção do Estado, ou caem por si,  ou o Estado os põe 
fora. Mas os Estados goyin não os arrancam, eles deixam 
andar e podem perecer por hemorragia”. Protocolo nº 20

O malabarismo político do Presidente Roosevelt repete-
-se na sua consciência perversa em que todas as suas me-
didas políticas contêm os indícios de quem se comportou 
como um traidor à pátria americana, com reflexos malé-
ficos na Europa e noutros locais. Ele segue as instruções 
do Rothschild, que domina o poder financeiro do Federal, 
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que lhe permitiu iniciar a construção dum Polvo gigan-
te com longas garras para controlar o Mundo. Não é por 
acaso que o seu fantoche Roosevelt faz promessas e dias 
depois as vire ao contrário, decretando medidas que têm o 
efeito da ruinosa contracção da circulação financeira. Ele 
procede com este descaramento porque tem a cobertura 
do único imperador do Mundo, somando mais aqueles 
que pertencem à dinastia Rothschild, e que são reconhe-
cidos como tal, pelos governos das nações europeias e de 
outros territórios. Toda a estratégia financeira, baseia-se 
na aplicação de disponibilidades avultadas de dólares na 
compra de ouro. Mas, quando recorre à venda de títulos do 
tesouro para adquirir dólares destinados a  adquirir ouro, 
o Presidente Roosevelt usa todos os meios com o exclu-
sivo propósito de arruinar a nação americana. Na reali-
dade, ao aumentar o endividamento destinado  a ampliar 
as reservas  de ouro transforma a nação americana numa 
nação exausta, num estado de falência tão avançado que 
foi vendida em  leilão, segundo informou David Icke no 
seu livro “ Alice no pais das maravilhas”.

Porém, não é só a nação americana que está de rastos. 
Incluem-se nela, muitas cidades americanas que estão fali-
das. Os cidadãos também entraram em falência. Venderam 
os seus bens para pagar impostos sobre lucros não distri-
buídos. Muitos venderam as suas habitações e foram viver 
para barracas. Quando os dominadores do Mundo e seus 
lacaios se comportam como monstros sem  escrúpulos, 
porque se divertem a cumprir o terror que está estipula-
do nos Protocolos dos Sábios de Sião, e que já aconteceu 
e mais brutalidade está prevista, será que a ferocidade irá 
vencer ou as nações que estão em alerta, têm poder para 
se opôr? Se esse poder funcionar e as nações falidas se li-
bertarem do cerco do Rothschild, terá  de haver uma re-
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flexão aprofundada para se seguir uma orientação, com 
prioridade para a produção de alimentos e o recurso ao 
voluntariado para ajudar os fragilizados. Será uma tarefa 
complicada, onde  o oportunismo e autoritarismo terá de 
ser eliminado e a boa vontade, justiça e a compreensão 
deverá prevalecer.

Deverão ser estudados os capítulos relativos ao assalto 
financeiro dos Rothschilds e apoiado pelas suas elites fan-
toches, alinhadas ao judaísmo lacaio e oportunista, bap-
tizado de comunista para enganar os iludidos. Toda esta 
camarilha interveio para pôr a nação americana na ban-
carrota, contribuindo para que ela aumentasse abundan-
temente o endividamento, e tivesse delapidado os activos 
tão exuberantemente, que os créditos se distanciaram tan-
to que o desastre aconteceu, conforme documentamos na 
página anterior.
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“nãO devemOs parar O subOrnO, a 
falsidade e a traiçãO sempre que 

se trate de atingir Os nOssOs fins. 
na pOlítica, deve-se saber cOmO 

nOs apOderar da prOpriedade dOs  
OutrOs sem hesitaçãO”

prOtOcOlO 2
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C A PÍ T U LO 28º

P O B R E Z A  E  D E S E S P E R O

“A aristocracia que beneficiou por lei com o trabalho 
dos operários, dizendo-se interessada em ver os trabalha-
dores bem alimentados, saudáveis e fortes, é exactamente 
o oposto que querem, ou seja, a sua diminuição pelo assas-
sinato do gado humano. E no seu poder pela falta cróni-
ca de alimentos e na fraqueza do trabalhador porque, por 
tudo isso, implica que ele é feito escravo da nossa vonta-
de, ele não vai encontrar nas suas próprias autoridades, 
quer força ou energia para se voltar contra a nossa von-
tade. A fome cria o direito capital para controlar o traba-
lhador com mais segurança  do que foi dada à aristocracia 
pela autoridade legal dos reis.  Pelo nosso querer, inveja e 
ódio que ele engendra, dirigiremos as multidões e com as 
mãos vamos acabar com todos aqueles que nos entravem 
no nossa caminho”.  Protocolo nº 3

Já resumimos até agora muitas particularidades dos ca-



92

ROTHSCHILD – REI DE CRISES E GUERRAS
(Tira-nos a Banca, Nações, U.E., Euros e causa a Fome)

pítulos anteriores do livro “ Rothschild - Money Trust” que 
relata as tenebrosas acções da família “ Rothschild “du-
rante os 150 anos da historia americana até 1940. Nesse 
período, ocorreram crises e guerras sucessivas, da inicia-
tiva da mão invisível, mas executadas pelo poder oficial, 
liderado pelos presidentes sucessivos e respectivas elites, 
pertencentes à maçonaria, com excepção dos presidentes 
Jackson e Lincoln, que se opuseram á rebaldaria. Este re-
boliço manteve-se durante 150 anos, enquanto o povo es-
tava a ser submetido a intensas lavagens ao cérebro, não só 
pela ladainha da impressa aprisionada, como pelo estado 
de sofrimento que a penúria e o horror das suas condições 
de vida, até se resignar a viver psicologicamente atrofiado.

Deste modo, sentia que todas as portas se fechavam e 
que todas as soluções se tinham esgotado enquanto que 
os  seus carrascos sabiam que o povo fragilizado iria fi-
car amadurecido e receptivo a outras propostas sem se 
aperceber que existia uma montagem que iria acabar na 
roubalheira e no fraudulento Federal Reserve System que 
aprisionou o povo definitivamente e só concorrem para 
aumentar o seu sofrimento.

Depois do Presidente Woodrow Wilson que o montou, 
a nação passou a ter outro Presidente, chamado Franklin 
D. Roosevelt, que tem sido o malabarista da contracção 
da circulação monetária e ditador assumido que preten-
de destruir o seu próprio governo afim de criar um SU-
PER GOVERNO, tendo poder soberano sobre todas as 
actividades das pessoas, intra - estatais, bem como inter - 
estaduais. Com este seu SUPER GOVERNO, ele só de-
mostra querer agir de forma cruel e implacável ou seja 
“contra todos aqueles que lhe entravem o seu caminho”, 
conforme determina o Protocolo nº 3 atrás descrito. Se o 
Protocolo nº 3 assim determina, a ruína e destruição dos 
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agricultores e desempregados, ao também entravaram o 
seu caminho quando se opuseram ao super ditador, so-
freu as consequências da sua oposição. Nestas condições, 
todas as calamidades sociais atrás referidas, favorecem os 
desígnios dos presidentes e suas elites de judeus fieis ao 
ilusório comunismo, na sua qualidade de fantoches ao ser-
viço da família Rothschild e da posse de 80% da reserva 
de ouro do Mundo. Estes cleptocratas e os seus satélites 
são beneficiados com aumentos de impostos e de bene-
fícios fiscais enquanto os pequenos contribuintes sofrem 
grandes aumentos de impostos, que atingiram 40%, sendo 
que metade do custo de produção é composto de juros e 
impostos. É nítida  a má fé e a premeditação desta políti-
ca . Só não destroem o pais americano à bomba porque a 
sucia quer assumir posse dos activos pertencentes ao povo 
em estado de falência.

Sucia esta que urdiu esta trágica pobreza e desespero 
que é uma chaga social angustiante, mas é do agrado da 
escumalha que a construiu. Tanto mais que esta chaga é 
a prova viva que esta decadência se transformou na vi-
tória dos tiranos sem escrúpulos. Tirania esta que fabrica 
guerras sem fim para assustar e reprimir o povo e sujeitá-
-lo a passar fome e a viver sem protestar, como um reba-
nho de carneiros.
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“fOi O Judeu Oscar levy 
que prOpagandeOu O dOmíniO 

universal, aO atribuir aOs Judeus 
a glOria de serem Os cOrruptOres 

dO mundO, seus destruidOres, 
incendiÁriOs e carrascOs, 

infecciOnandO, apOdrecendO e 
decOmpOndO tudO”  

(Página 91 das 172 páginas do livro “protocolos 
dos Sábios de Gustavo Barroso, Bacharel em 
ciências Jurídicas e sociais da Faculdade de 

direito do Rio de Janeiro)
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C A PÍ T U LO 29º

A  A M É R I C A  E N T R A  N A  G U E R R A

“Em uma palavra resume-se o nosso sistema de amea-
çar o governo goyim na Europa. Vamos mostrar a nossa 
força a um deles por golpes terroristas, e a todos, se per-
mitimos a possibilidade de um levantamento contra nós, 
responderemos com os canhões da América, China ou 
Japão”. Protocolo nº 7 

Se começarmos por interpretar a redacção deste pro-
tocolo da autoria dos Judeus (que é uma transposição do 
TALMUDE, considerada a bíblia Judaica, elaborada mi-
lhares de anos antes da era cristã) respeitante às suas ame-
aças de golpes terroristas contra governos da Europa, e 
se estes usassem o seu direito a retaliar, a China e o Japão  
responderiam com os seus canhões ou seja: A América 
tem sempre nações para lhes fazerem os fretes. Tudo isto 
significa que todas as patifarias já estão previstas desde 
longa data.
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Estas patifarias antigas, que já então seguiam as práti-
cas terroristas, continuam em vigor. Tais práticas de terror 
significam que  elas se transformaram em métodos  privi-
legiados. Estão relacionadas com todos os acontecimentos 
que já ocorreram e tiveram origem no horror que os pro-
tocolos determinaram. Constata-se que toda a malvadez 
que tem acontecido faz parte das instruções que os  Pro-
tocolos determinaram. Fica pois provado que  existe uma 
ligação directa com as medidas descaradas do Presidente 
Roosevelt e de todo o governo Judeu que o acompanha, 
sobretudo dos Rothschilds, acusados de serem os autores 
dos Protocolos que são uma reprodução do TALMUDE, 
que qualifica os cristãos de cães burros e porcos, cujo ex-
termínio está previsto. (pag.11 e 12 do livro “LES JUIFS 
ET LE TALMUDE”

É escandalosa a sua ousadia em fazer constar que a 
América entrou na guerra só porque o Presidente lacaio 
sem vergonha foi instruído pelos donos do Planeta, no 
sentido de autorizar o departamento de guerra a transferir 
para a posse de empresas privadas toda a espécie de mate-
rial de guerra para ser revendido à Inglaterra. Foi, poste-
riormente acrescentado a este material 50 destroyers, que 
foram avaliados em cem milhões de dólares. O Ditador 
violou a lei, punível com multa e prisão. Isso aconteceu, 
na sequência da promessa do Presidente Roosevelt, duran-
te um discurso na Virgínia em 10-06-1940. Essa promes-
sa incluía a entrega de armas, munições, dinheiro, navios, 
alimentos e tudo o que for necessário. Estes compromis-
sos, assumidos em 1940, foram concretizadas  por uma 
nação falida e vendida em leilão, e registada no Congres-
so a sua posse a favor das corporações, em 1933.  E os 
congressistas foram constituídos seus fieis depositários. 
Também consta que o Conselho de Defesa Nacional está 
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agora envolvido na compra de equipamentos  de guerra 
cujo pagamento é da responsabilidade da conta conjunta 
dos governos dos Estados Unidos e Britânicos, que estão 
na bancarrota. Desta trapalhada, só se pode deduzir que 
é o Federal Reserve do Rothschild que tudo irá financiar. 
Todas estas intervenções são consideradas como uma 
entrada disfarçada na guerra no seguimento duma guerra 
combinada e preparada há muitos anos. Essa guerra faz 
parte de uma conspiração que o Presidente  continuou, 
ao criar uma situação de golpe de estado permanente, em 
sintonia com o judaísmo da Rússia e da Inglaterra, que o 
Rothschild também controlava. Conspiração essa com vá-
rias vertentes, com destaque para a usurpação dos depósi-
tos dos depositantes em 1907. Vertentes essas reflectidas 
na miséria e desespero e muitas décadas depois continu-
aram com imposição legalizada no consumo de alimen-
tos tóxicos e proibição dos saudáveis. Conclui-se que as 
monstruosidades ocorridas até 1940, que são relatadas 
no livro “Rothschild Money Trust”, não só não pararam 
como se agravaram. 
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“nOs estadOs de hOJe, é a 
imprensa que cria O pensamentO 

pOpular, devidamente 
estupidificadO e cOntrOladO pela 

imprensa que caiu nas mãOs dO 
JudaísmO e que lava O cérebrO”.

prOtOcOlO 2 
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C A PÍ T U LO 30º

F R A U D E

“Pelas nossas intrigas, vamos enredar todos os fios que 
temos estendidos nos gabinetes de todos os estados, por 
meio da política dos tratados económicos ou obrigações 
de empréstimo... Desta forma, os povos e governos dos 
gentios, a quem temos ensinado a ser superficial, olhando 
apenas para as aparências expostas  para o lado de fora 
de tudo o que consentimos que seja o seu conhecimento, 
ainda continuam a nos aceitar como benfeitores e salva-
dores da raça humana”.  Protocolo nº 7

Neste Protocolo, o Judaísmo reconhece um dos piores 
defeitos da intriga, como o seu melhor instrumento para 
montar a armadilha que controla todas as actividades da 
vida dos estados  e só ensinaram aos gentios a superficia-
lidade, construindo assim, através da imprensa aprisiona-
da, a sua estupidificação e manipulação. Ou seja: inculcam 
nos gentios tudo o que lhes convém até eles se tornaram 
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seus servos. E é neste estagio que ainda nos mantemos, 
ignorando a conspiração e a malvadez que ocorre.

Na realidade, a malvadez verifica-se em muitos aconte-
cimentos históricos. Um dos episódios mais repugnantes 
da história aconteceu em 2-3 de julho de 1940 em Ports-
mouth e Plymouth, onde se encontravam navios France-
ses atracados com a sua tripulação que estavam com ener-
gia desligada sem poder manobrar as suas armas pois era 
impensável um ataque do seu aliado. Mas, o inacreditável 
aconteceu. Com efeito, a tropa britânica atacou os navios 
Franceses e mataram 1200 marinheiros Franceses.

A imprensa judia da Inglaterra e da América festejou a 
matança dos 1.200 militares de um pais aliado. Uma barba-
ridade destas, no activo do governo inglês  não tem prece-
dentes. Uma selvajaria deste calibre nunca aconteceu num 
ataque a um inimigo desarmado. Só se pode entender que 
os soldados ingleses são feras facínoras e o Churchil foi o 
seu chefe. Nunca constou que  o Hither tivesse mandado 
matar soldados do seu aliado Italiano. O Sr. Churchil não 
passa dum assassino, ao consentir esta chacina. Ele achou 
que  a França merecia mais este castigo, sem reconhecer 
que a França teve 1.900.000 homens mortos em combate, 
nove vezes mais que os soldados fornecidos pela Inglater-
ra, e mais de quarenta vezes o numero em baixas inglesas. 
Neste embróglio, ainda que, no passado, Lafayette tivesse 
lutado a favor da América, a ditadura e a infâmia do Pre-
sidente Roosevelt, em vez de retribuir com gratidão e sua 
ajuda enterrou a França numa guerra que Rothschild ma-
nobrou. O Sr. Bark recusou-se a manter o acordo entre 
ele e Hitler quanto à cedência do corredor de Dantzig. É 
evidente que o Presidente Roosevelt estava interessado no 
começo da 2ª guerra Mundial. Ele e a sua sucia e o Roths-
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child, fabricante de guerras, e quis infiltrar-se na Europa e  
candidatar-se à  sua posse, o que está a acontecer. Neste 
contexto, ele pressiona a Polónia, aliada ao judaísmo,  para 
recusar a cedência do corredor da Dantzig. Tanto assim 
foi, que a Alemanha ao capturar Varsóvia, apreendeu os 
arquivos oficiais, e uma transcrição das negociações entre 
o governo americano e o governo da Polónia. O Judeu 
Bullitt, embaixador americano na França, conferenciou 
com o embaixador polaco Count Potoki, que transmitiu 
ao seu governo que os aliados recusavam compromissos 
com a Alemanha e rejeitavam alterações territoriais, con-
firmando assim as diligências americanas no sentido de 
dar inicio à 2ª Guerra Mundial, que é a guerra dos judeus 
oportunistas e do comunismo demagógico. 

Os Presidentes fantoches que existem na América  e na 
Europa obedecem e executam as ordens do Rothschild, 
com destaque para o Presidente Roosevelt que é perito 
em prometer uma medida acertada e pouco tempo depois 
declarar ou proceder em contradição total sobre o que 
disse antes. Ele sabe que o Rothschild segue a orientação 
dos Protocolos dos Sábios de Sião, mas que as medidas 
nem sempre têm o mesmo alcance e que estarão condi-
cionadas conforme as circunstâncias. Haverá medidas que 
se repetem frequentemente, como aquelas relativa à con-
tracção da moeda mas a sequência de todas elas  têm um 
fim secreto. Só o Rothschild, Deus do poder, as conhece. 
Só ele saberá que certas Nações  vão ter os dias contados 
porque ele lhes destruiu a viabilidade.
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“em uma palavra, reúne-se  
O nOssO sistema de ameaçar 

 O gOvernO da eurOpa.
vamOs mOstrar a nOssa fOrça  

a tOdOs pOr gOlpes terrOristas”.
prOtOcOlO 7
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C A PÍ T U LO 31º

P A R T I D O  D O  G O V E R N O

Apendix 2º - Discurso em 1869 de Rabi Reichhorn no 
funeral do Grand Rabi Simeon-Ben-Ihuda.

“ Graças às regras democráticas, dividiremos os cristãos 
nos partidos políticos, destruiremos a unidade das nações, 
semearemos a discórdia em toda a parte. Fica tudo redu-
zido à sua impotência. Todos se curvarão à lei dos nos-
sos Bancos, que estão unidos e dedicados à  nossa causa”. 

É chocante saber que os judeus são responsáveis pela 
criação de partidos políticos e que se organizaram com 
a finalidade de promover a discórdia e a confusão, e su-
jeitar-nos à “lei dos seus bancos”. Observe o frase “a lei 
do nosso banco”. Isso indica que há uma lei e um banco. 
Mas é uma lei judaica e um banco judeu e estão “sempre 
unidos e sempre dedicados à sua causa”. Observe tam-
bém o possessivo “ nosso banco”. É um reconhecimen-
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to directo do facto de que este banco ( banco Rothschild 
) pertence à raça judaica , e que o objectivo do banco é o 
objectivo da raça judaica.

Existem hoje muitos judeus ricos, mas a riqueza de 
muitos deles nasceu da relação com Rothschild. A for-
tuna de Rothschild, ampliada como tem sido, com todas 
as sua filiais, ainda está “unida e dedicada à nossa causa”.

A “lei do nosso banco” representa a lei implacável que 
tem governado o Mundo o que chamamos de “alta finan-
ça“ ou “Wall Street” desde a guerra civil. Ela representa a 
lei que controla o Banco da Inglaterra e outros bancos Ro-
thschlids, sempre unidos dedicados à nossa causa. A “cau-
sa“ é a subjugação e escravidão dos gentios e a elevação e 
entronização dos judeus. Esse é o objectivo actual de Je-
roboão Rothschild e dos seus secretos 300 Sábios de Sião.

Eles têm procurado incorporar este poder bancário 
internacional e dar-lhe um estatuto jurídico, estabelecen-
do o Bis- Bank of  Internacional Settlements ( banco de 
compensações internacionais ).

A “lei do nosso banco“ é também a lei do rabino ju-
deu e dos lideres judeus. Incluem os Rothschilds e o seu 
Conselho da Agencia Judaica,  (os 300 Sábios de Sião) são 
governantes despóticos da raça judaica. O déspota de Sião 
já está estabelecido. Nós fomos divididos em dois parti-
dos políticos aqui na América, a saber, o democrático e o 
republicano, e os interesses bancários de Rothschild por 
Baruch, Lamont e o uso abundante de dinheiro para ad-
quirir o controlo de tudo. Nunca há qualquer divisão en-
tre as partes quando este poder maligno está em causa.

Um exemplo marcante da verdade desta afirmação é 
conferida pela promulgação do Federal Reserve Act. Ten-
taram primeiro a promulgação  através do Partido Repu-
blicano e falhou por causa da oposição democrática.   
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Temos apenas duas convenções partidárias  com um 
tom de alguma diferença, mas, na sua essência, elas são as 
mesmas. Ambas fingem que são diferentes.

Eles querem guerra. É verdade que a plataforma re-
publicana se declara contra a guerra, mas as plataformas 
não significam nada para um belicista judeu ou um patro-
cinado judeu candidato. Ele vai fazer exactamente o que 
os judeus querem que ele faça como Roosevelt fez. Se ele 
valoriza a sua vida, ele não vai ter coragem de trair o po-
der Rothschild.

Houve uma entrevista incrível com o candidato pre-
sidencial republicano Wendell L. Willkie, na coluna do 
editor:

O anti-semitismo na América é um movimento crimi-
noso e todos os anti-semitas são traidores na América. 
Falei na rádio tornando a minha atitude clara em relação 
aos judeus, muito antes de eu sequer pensar em me tornar 
candidato para a Presidência. Se a  lei que defende o Sr. 
Willkie é decretada em seguida, o autor deste livro é traidor 
e é um criminoso, embora cada palavra contida nele seja 
a verdade. Eles têm o poder de perseguir e de ferir qual-
quer homem que se atreva a criticá-los e eles exercê-lo-iam 
sem piedade. Enquanto o interesse Rothschild esteja em 
causa, parece ser seguro com Roosevelt ou Willkie. Eles 
sem dúvida preferem Roosevelt, porque ele tem provado 
ser seu servo fiel e confiável.

O Sr. Roosevelt, e toda a gente sabia, muito antes da 
convenção ter decidido, que ele seria o candidato, e ain-
da assim optou por permanecer em silêncio sobre a sua 
aceitação até depois de ser nomeado. Ele, então, drama-
ticamente aceitou-o como uma chamada para o serviço, 
afirmando que não tinha ”nenhum desejo ou propósito” 
para ocupar o cargo para um terceiro mandato. É sim-
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plesmente uma maneira do Sr. Roosevelt fazer as coisas, 
a saber: dizer uma coisa e querer dizer outra.

Os partidos foram criados pelos judeus para que pos-
sam corromper e controlar os governos, e têm sido ins-
trumentos úteis em suas maõs. Através deles, eles podem 
indirectamente comprar os membros de um partido po-
lítico. Temos agora o triste espectáculo de lideres políti-
cos do sul, como Barkley, Bankhead e Rayburn. Pode ser 
que nenhum destes homens possam ser comprados di-
rectamente e individualmente pelo ouro de Rothschild, 
mas o partido pode ser comprado. Os resultados são os 
mesmos. O seu país pode ser vendido de forma eficaz e 
completamente, como se todos e cada um deles tivessem 
sido pessoalmente corrompidos. O Partido Republica-
no está à venda e também os lideres do partido. Estamos 
acostumados ás tretas do governo do partido sobre a sua 
fidelidade ao partido e a sua lealdade para com o seu pais. 
É através da corrupção dos partidos políticos que os ju-
deus têm governado o mundo, é a marca da sua gabada  
”democracia”. Não havia diferença substancial entre eles 
trabalhistas e conservadores. O governo do Império Bri-
tânico é hoje tão fortemente judaico como o americano e 
esse controle é obtido da mesma maneira corrupta, a sa-
ber, pela corrupção dos partidos políticos. Os judeus  e as 
sua agências de propaganda estão conduzindo os Ingleses 
e americanos para o abismo. Estamos  finalmente a come-
çar a entender a patifaria de todo este poder.
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C A PÍ T U LO 32º

“ R E I  F R A N K L I N  1 º ”

“Desde  então, lideremos o desencanto dos povos que 
acabarão de se juntar a nós a favor daquele rei déspota 
do sangue de Sião que estamos a preparar para o Mundo.

Quando chegar a hora para o nosso soberano, senhor 
de todo o Mundo, ser coroado, são essas mesmas mãos 
(querer, inveja e ódio) que se oporão  a tudo que seja obs-
táculo”. Protocolo nº 3

Este capítulo revela um puzzle complicado. O rei 
Franklin 1º representa varias personalidades. Ele é apon-
tado como o rei déspota do sangue de Sião que governou 
o Império Britânico durante os últimos cem anos. Por 
outro lado, ele será em simultâneo Jeroboam Rothschild 
( George Mandel ) mas também poderá ser Edward Ro-
thschild. De uma maneira ou de outra, foi o rei Franklin 
1º que viajou para Nova York que foi identificado à chega-
da como o septuagenário Barão Edward Rothschild, ban-
queiro famoso internacional residente em Paris. Teria sido  
este barão que viajou de Paris para a Suiça e depois para 
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Bordeus e daí para Lisboa, onde terá descansado numa sua 
residência, antes de partir para Nova York,  onde chegou 
mostrando um saco com um milhão de dólares em jóias. 
Este fuga atribulada para Nova York no verão de 1940 é 
estranha. Na realidade, a United Press revelou que o fugi-
tivo era acusado de traição e que o  governo francês criou 
um tribunal para o julgar  e que o ex-governo judaico é 
responsável pela guerra e não a Alemanha.

Curiosamente, o texto acusa que Churchil não provou 
ser melhor do que o ditador Hitler. Ele prendeu, como 
5ª coluna, os anti-semitas e os críticos do seu governo e 
condenou-os à morte. 

As revelações deste livro são espantosas. Repete-se nele 
o que revelam centenas de livros sobre a história Escon-
dida. Petain, que foi apresentado como um traidor, surge 
neste texto como um patriota. 

O que já está confirmado é que Churchil, primeiro mi-
nistro do Império Britânico, estava rodeado de Judeus de 
má índole, chefiados pela dinastia Rothschild que é  o ver-
dadeiro dono do Império e que também domina o governo 
judeu dos  Estados Unidos, com pretensões a transformar 
esta nação numa colónia britânica, tal qual poderá vir a ser 
a U.E. que ele domina. Com todo este sucesso, só se pode 
confirmar que  o rei Rothschild, ficou mais perto de se im-
por como  Imperador do Mundo, depois de ter montado 
as duas grandes guerras, na Europa, repercutidas noutras 
que não têm fim. Ele fabrica-as monta-as para poder eli-
minar todos os ditadores  do mundo para ser rei da sua 
ditadura única, apoiada pela sua Nova Ordem Mundial e 
pelo seu governo mundial, que estabelecerá impondo a 
escravatura e outras medidas apocalípticas.

O texto relata outras particularidades que já foram ci-
tadas em capítulos anteriores.
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C A PÍ T U LO 33º

T R A I D O R E S

“Herdeiros directos, não subirão ao trono se  a sua 
personalidade revelar brandura, frivolidade, que se reve-
lam incapazes de serem autoritários  e de governar. Só são 
considerados os que se revelam com o instinto da cruel-
dade. Só estes podem governar e receberão as rédeas e as  
instruções dos sábios de Sião “.  Protocolo 24

Deste modo, conclui-se que só uma certa estirpe judai-
ca tem vocação para encarar a malvadez e só as pessoas 
de má índole se encaixam na execução de acções repug-
nantes e violentas.

Se este capitulo diz respeito a actos praticados por trai-
dores e se este livro tem o nome de Rothschild, é obvio 
que ele está no centro de todas as brutalidades referidas 
e resumidas até agora.

Se ele é o chefe supremo dos seus  apaniguados, ain-
da que sempre oculto, o seu comportamento de traidor 
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está implícito. Mesmo invisível ou oculto os entendidos 
da Historia escondida, sabem que Rothschild é a figura 
dominante da Inglaterra, e o seu servo principal, mesmo 
depois de 1940, foi Churchill  que ousou propor à Fran-
ça ceder o domínio político à Inglaterra. Esta pretensão 
também fazia parte dos planos da Inglaterra relativamente 
aos Estados Unidos da América, mais fácil de concretizar 
porque ambos os governos  estavam motivados pelo exer-
cício da traição favorável ao judaísmo que usavam todos 
os meios para atingir os seus fins.

Portanto quer Churchil, quer Roosevelt estavam ro-
deados por judeus. Roosevelt considerava-se beligerante 
contra a Alemanha, através dos 50 destroyeres entregues 
à Inglaterra, que se mantinha em guerra, depois de o exer-
cito inglês ter atravessado o canal da mancha de regresso 
ao seu país. Se na prática, Rothschild já tinha assumido a 
posse da Inglaterra, e se ele era o patrão de Roosevelt, era 
evidente que ele estava a dois passos de se apoderar dos 
Estados Unidos da América, como colónia.

Muito provavelmente  para ensaiarem diligências nes-
te sentido, é revelada uma carta, sob um nome verdadei-
ro ou fictício, chamado coronel House. Há muitas ver-
sões sobre quem a teria escrito. Só se sabe que a intenção 
é transformar o Império Britânico no Império Judaico, 
sendo que nessa carta de House é afirmado que dispõe 
dos meios para superar toda a oposição e transformar a 
América numa colónia. Deste modo, o Congresso Ame-
ricano deixava de existir e ao deixar de ter poderes para 
se opor à Liga das Nações, só o império inglês passava a 
estar vinculada à  Liga das Nações. Assim o Império po-
dia  nomear o chefe da justiça, o arcebispo na colónia e 
um concelho  colonial, era nomeado pelas personalidades 
citadas no texto. 
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Uma traição desta envergadura é punida, na América, 
com sentença de morte e confiscação de bens. Para além 
dos 50 destroyers que o Rooveselt ofereceu à Inglaterra, 
ele também lhe emprestou quatro biliões de dólares que, 
em vez de serem destinados às despesas com a guerra, fo-
ram desviados para adquirir poços de petróleo no México.

O governo inglês lançou uma campanha para obter o 
cancelamento da divida de 4 biliões de dólares, alegando 
uma compensação pelo esforço de guerra. Os 4 biliões de 
dólares emprestados a Inglaterra, pelos Estados Unidos 
foram obtidos através do Rothschild, sendo que nada se 
sabe se o Roosevelt os pagou ou não porque este livro só 
relata os acontecimentos até 1940.

Consta na dita carta de House que Cecil Rhodes e Car-
negie conspiraram intensamente para voltar à posse das 
colónias americanas, concentradas numa só pátria, una e 
indivisível, sob o domínio da Inglaterra e na destruição 
da América. 

Falta recordar que a 1ª e a 2ª guerras foram provoca-
das por Rothschild para se infiltrar na Europa. Está fora 
do resumo até 1940, que foi neste período que foi prepa-
rado a infiltração de Rothschild através das duas guerras, 
na sequência das quais nasceu a U. E. que ele actualmen-
te domina,  e se prepara para nos subtrair os Euros, de-
cretando o seu fim. Mais uma traição, que a cumplicidade 
dos governos fantoches consentem.      
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“sem despOtismO absOlutO, nãO 
pOde existir civilizaçãO que pOssa 

ser exercida, nãO pelas massas, mas 
pelO seu guia de pessOa alinhada”

prOtOcOlO 2
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C A PÍ T U LO 34º

A  E S C R A V I D Ã O

“O  judaísmo afirma que o seu poder apoia-se na falta 
crónica de alimentos e na fraqueza física dos trabalhado-
res  porque isso implica que são escravos do seu poder e 
que nada podem fazer contra o que eles estipulam que é 
afinal na matança do gado humano”. Protocolo nº 3

Quando os protocolos ameaçam com a matança dos 
comedores inúteis através do que só pode ser o banditis-
mo judeu, não há classe trabalhadora humana que escape 
à crueldade dos judeus ricaços liderados pelo Rothschild 
que em 1844 obteve a promulgação da conhecida emen-
da PEEL referida num capitulo anterior.

Mas, houve alguém com bons sentimentos que denunciou 
toda esta malvadez. Foi Lillian Scott Troy  que a publicou 
no “S. Francisco Líder” em 1912, e o deputado republicano 
Thor Kelson denunciou a escravatura que consta na página 
16.378 nos arquivos do Congresso de 21-08-1940 que des-
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creve a orquestração do trabalho barato que fabrica a “ralé 
analfabeta”, desejada pelos judeus da Inglaterra, que a degra-
darão até à sua escravidão. É consequência da filosofia dos 
banqueiros lacaios do Rothschild. Filosofia essa que cresceu 
a partir de 1812 e que está ligada aos Rothschisds, reis do di-
nheiro. Com uma classificação com esta magnitude, nasceram 
tão intensos elogios que guindaram Rothschild a ocupar as 
funções da autoridade suprema do planeta que é reconheci-
da pela maioria dos governos das nações que se declararam 
seus vassalos, dispostos a cumprir todas as suas instruções. 

Para se chegar a este grau de servilismo, o vale tudo 
imporá ao povo a usurpação de todos os meios que lhes 
garantiam a sua sobrevivência. Como este vale tudo resul-
tou da vassalagem que se traduz na subserviência à pluto-
cracia Rothschidiana e seus valores entendidos e das re-
ceitas que as seitas dos judeus ricaços determinam, “a ralé 
analfabeta” não resistirá à falta crónica de alimentos que 
foi engendrada na crise de 29 e que matou à fome muitos 
milhões de americanos.

Uma vez que a história se repete, o futuro alimentar e 
social das camadas sociais, ameaçadas por secas  e inunda-
ções regulares,  só se pode estar a antever uma catástrofe 
sem precedentes. Em vez de ser combatida com medidas 
preventivas, é desprezada por quem se devia preocupar.

Até parece que esta catástrofe anunciada, faz parte 
duma conjura contra “a ralé analfabeta” ou “comedores 
inúteis”, que pretendem eliminar, conforme está previsto 
no protocolo nº 3 atrás transcrito.

O apendix  dois da página 277 do livro “ Rothschild – 
Money Trust”, diz respeito ao discurso do Rabi Reichhorn, 
pronunciado em Praga em 1869 no funeral do grande Rabi 
Simeou – Gen- Ihuda. Esse discurso revela o somatório 
minucioso de todos os meios disponíveis, qual deles  o 
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mais infame. Ele será traduzido na integra para poderem 
avaliar o descaramento de quem  se confessa ser a pior 
escumalha que existe neste planeta.

Falta ainda avaliar o conteúdo das três ultimas páginas 
deste capítulos. Contudo, os assuntos das mesmas já fo-
ram resumidas em capítulos anteriores, tornando-se numa 
redundância se voltássemos a comentar essa matéria .

Não podemos deixar de resumir o alerta aos povos, que 
se encontra descritos na última página. Trata-se dum ape-
lo ao povo para se tornar mais participativo nas decisões 
políticas da América, despertando para  se libertar do go-
verno corrupto e fantoche que o trust Rothschild controla.
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“cOm O OurO, pOdemOs cOmprar 
as cOnsciências mais rebeldes  

e dOminar Os estadOs e mantê-lOs  
à nOssa mercê”.

parte dO discursO fúnebre dO rabi reichhOrn.
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Anexo I

“ A intensificação dos armamentos, o aumento das for-
ças policiais, todos essenciais para a conclusão dos refe-
ridos planos. O que temos de conseguir é que deve haver 
em todos os Estados do mundo, além de nós, apenas as 
massas do proletariado, alguns milionários dedicados aos 
nossos interesses, policias e soldados.  

“ Ao logo de toda a Europa, e por meio de relações 
com a Europa, em outros continentes, também, devemos 
suscitar agitações, discórdias e ódios. Ai é que ganhamos 
uma dupla vantagem. Em primeiro lugar vamos manter 
sob controlo todos os países, pois eles bem sabem que te-
mos o poder sempre que gostamos de criar distúrbios ou 
para restaurar a ordem. Todos estes países estão acostu-
mados a ver em nós uma força indispensável de coerção. 
Em segundo lugar, pelas nossa intrigas, emaranharemos 
todos os tópicos que temos estendido pelos gabinetes de 
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todos os Estados, por meio das obrigações políticas, dos 
tratados económicos ou do empréstimo. Para ter sucesso 
nisto, devemos utilizar grande astúcia e penetração duran-
te as negociações e acordos, mas em relação ao que é cha-
mado de “ língua oficial”, vamos manter a táctica oposta e 
assumir a máscara de honestidade e complacência. Desta 
forma, os governos dos gentios (goyim), a quem ensiná-
mos a olhar apenas para o lado de fora, seja o que for que 
apresentamos ao seu conhecimento, ainda vai continuar a 
aceitar-nos como benfeitores e salvadores da raça humana. 

“Temos de estar numa posição para responder a cada 
acto de oposição pela guerra com os vizinhos desse país 
que ousa opor-se a nós; mas se esses vizinhos também se 
aventurarem colectivamente juntos contra nós, então de-
vemos sofrer resistência por uma guerra universal.

“ O principal factor de sucesso na política é o segredo 
das suas empresas, a palavra não deve concordar com os 
efeitos do diplomata.

“ Devemos obrigar os governos dos gentios ( goyim) 
para tomar medidas na direcção favorecidas pelo nosso 
plano amplamente concebido, já que se aproxima da con-
sumação desejada, pelo que devem representar a opinião 
publica, secretamente solicitado por nós através dos meios 
de que o chamado ”Grande Poder”, a imprensa, que, com 
algumas excepções que podem ser ignoradas, já está total-
mente em nossa mãos.

“ Numa palavra, para resumir o nosso sistema de co-
acção dos governos dos gentios (goyim) na Europa em 
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cheque, vamos mostrar a nossa força a um deles por ten-
tativas terroristas e a todos, se permitirmos a possibilidade 
de um levantamento geral contra nós , nós responderemos  
com as armas da América, China ou Japão.
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“tOdO O pOvO estÁ acOrrentadO 
à pesada labuta da pObreza e 

acOrrentadO para sempre  
à escravidãO e servidãO de que 

Jamais se livrarãO”
prOtOcOlO 3
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A N E X O  I I

“Oração Fúnebre”

O discurso fatal do Rabino Reichhorn

Na sua edição de 21 de Outubro, 1920 (nº 195) La Vieil-
le France  publicou um documento russo extremamente 
importante no qual ocorre o seguinte:

“Há uma impressionante analogia entre os Protocolos 
dos Sábios de Sião e o discurso do rabino Reichhorn, pro-
nunciado em Praga, em 1869, sobre o túmulo do Grão–
rabino Simeon-ben-ihuda, e publicado por Readcliffe, que 
pagou a divulgação com a sua vida. Sonol, que levou Re-
adcliffe a ouvir Reichhorn, foi morto num duelo algum 
tempo depois. As ideias gerais formuladas pelo rabino são 
encontradas totalmente desenvolvidas nos protocolos, que 
foram publicados cerca de 35 anos mais tarde.

“ Na sua edição de 10 de Março de 1921, (nº 214) La 
Vieille France dá a versão desta oração fúnebre que foi 
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publicada em La Russie Juive. É perfeitamente claro que  
a oração fúnebre e os Protocolos dos Sábios de Sião vêm 
a partir de uma única mente. Ambos são proféticos, e o 
poder que fez as profecias tem sido capaz de trazer o seu 
cumprimento. Não pode haver qualquer duvida quanto a 
quem tem o poder que perturba o mundo, criando World 
Unrest (agitação mundial) e, ao mesmo tempo, colhendo 
todos os lucros. Judaísmo é escravizar todos os povos cris-
tãos na terra. Há um complô judeu Mundial e agora está 
finalmente e completamente desmascarado.

“ 1- A cada cem anos, nós, os Sábios de Israel, fomos 
acostumados a reunir nos em Sinédrio, a fim de examinar 
os progressos realizados para o domínio  do mundo que o 
Senhor nos prometeu, e as nossas conquistas sobre o ini-
migo, o cristianismo.

“ 2- Este ano, unido sobre o túmulo do nosso reverendo 
Simeon-ben-Iihuda, podemos afirmar com orgulho que o 
século passado nos trouxe muito perto do nosso objecti-
vo, e que este objectivo será alcançado em breve.

“ 3- O ouro sempre foi e sempre será o poder irresis-
tível. Manipulados por mãos experientes será sempre a  
alavanca mais útil para aqueles que o possuem, e objecto 
de inveja para aqueles que não o têm. Com ouro podemos 
comprar as consciências mais rebeldes, podemos fixar a 
taxa de todos os valores, os preços actuais de todos os pro-
dutos, podemos subsidiar todos os empréstimos do Esta-
do, e, posteriormente, manter os estados à nossa mercê.

“ 4- Já os principais bancos, as bolsas de todo o  mundo, 
os créditos de todos os governos, estão nas nossa mãos.
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“ 5- A outra grande potência é a IMPRENSA . A o re-
petir sem cessar determinadas ideias, a imprensa consegue 
o fim de aceitá-las como realidades. O TEATRO dá-nos 
serviços analógicos. Em todo o lado a imprensa e o tea-
tro obedecem às nossa ordens.

“ 6- Pelo louvor incessante do regime democrático va-
mos dividir os cristãos em partidos políticos, nós destrui-
remos a unidade das suas nações, semearemos a discórdia 
em todos os lugares. Reduzidos à importância, eles do-
brar-se-ão perante A LEI DO NOSSO BANCO sempre 
unido, e sempre dedicado à nossa causa.

“ 7- Vamos forçar os cristãos em guerras, explorando 
o seu orgulho e a sua estupidez. Eles vão massacrar-se 
uns aos outros, limpar o terreno para podermos colocar 
o nosso povo nele.

“ 8- A posse da terra sempre trouxe influencia e poder. 
Em nome da justiça social e igualmente vamos dividir as 
grandes propriedades , daremos os fragmentos para os 
camponeses que os cobiçam com todos os seus poderes, 
e que vão em breve estar em divida para connosco pela 
despesa de cultivá-las. O nosso capital far-nos-á seus do-
nos. Nós, por nossa vez, passamos a ser os grandes pro-
prietários, e a posse da terra vai garantir o poder para nós.

“ 9- Vamos tentar substituir a circulação do ouro com 
dinheiro de papel, os nossos peitos vão absorver o ouro, e 
regularemos o valor do papel que irá tornar-nos donos de 
todas as posições.

“ 10- Contaremos ente nós muitos oradores capazes 
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de fingir entusiasmo e de persuadir multidões. Vamos es-
palhá-los entre as pessoas para anunciar mudanças que 
deverão garantir a felicidade da raça humana. Pelo ouro 
e pela lisonja ganharemos o proletariado que irá cobrar-
-se a si próprio  aniquilando o capitalismo cristão. Vamos 
prometer salários aos operários que eles nunca ousaram 
sonhar, mas vamos também elevar o preço das necessida-
des para que os nossos lucros sejam maiores ainda. 

“ 11- Desta forma vamos preparar revoluções que os 
cristãos farão, e das quais vamos colher os frutos.

“ 12 Pelas nossas zombarias e os nossos ataques sobre 
eles faremos os seus sacerdotes ridículos e então odiosos, 
e a sua religião ridícula e tão odiosa como o seu clero. En-
tão seremos senhores das suas almas. Pelo nosso apego 
piedoso à nossa própria religião, à nossa própria adoração, 
provaremos a  superioridade da nossa religião e a superio-
ridade das nossas almas.

“ 13 – Nós estabelecemos os nossos próprios homens 
em todas as posições importantes. Devemos esforçar-nos 
para fornecer os gentios (Goyim) advogados e médicos. Os 
advogados são ou courant (conscientes) de todos os inte-
resses, os médicos, uma vez em casa, tornam-se confesso-
res e directores de consciências.

“ 14- Mas, acima de tudo, vamos monopolizar a Edu-
cação. Dessa forma nós difundimos ideias que sejam úteis 
para nós, e moldamos os cérebros das crianças como nos 
convém.

“ 15- Se um dos nossos povos deve infelizmente cair 
nas mãos da justiça entre os cristãos, temos de correr para 
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ajudá-lo, encontrar tantas testemunhas quantas ele preci-
sar para salvá-lo de seus juizes, até nos tornarmos juizes 
de nós mesmos.

“ 16- Os monarcas do mundo cristão, inchados com 
ambição e vaidade, cercam-se com luxo e com numerosos 
exércitos. Vamos fornecer-lhes todo o dinheiro que a sua 
loucura procura, e assim mantê-los pela coleira.

“ 17- Vamos tomar cuidado para não atrapalhar o casa-
mento dos nossos homens com meninas cristãs, pois atra-
vés deles vamos conseguir ir por nosso pé para os círculos 
mais bloqueados. Se nossas filhas se casarem com Goyim 
(gentios) não será menos útil, pois os filhos de uma mãe 
judia são nossos. Vamos promover a ideia do amor livre, 
que pode destruir a relação das mulheres entre os cristãos  
aos princípios e práticas de sua religião.

“ 18- Desde os tempos passados os filhos de Israel, 
desprezados e perseguidos, estão a trabalhar para abrir um 
caminho para o poder. Eles estão a atingir a marca. Eles 
controlam a vida económica dos cristãos malditos; a sua 
influência predomina sobre a política  e sobre as maneiras.

“ 19- À hora desejada, fixada antecipadamente, solta-
remos a Revolução, que arruinando todas as classes do 
cristianismo, irá definitivamente escravizar o cristão dos 
EUA. Assim será realizada a promessa que Deus fez ao 
Seu povo.
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