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Ferenc minden ismerője, hogy
a volt perth amboyi plébános —
aki még most is plébánosnak ne
vezi magát — nem önzetlenül
vállalkozott
ujabb szerepére,
hanem bizonyosan azért, mert
busásan megfizették érte s mert
azt remélte, hogy felbujtóin kí
vül még uj áldozataiból is k i tud
sajtolni néhány • dollárt.

Eelekezeti gyűlölséget akar
szítani Amerikában
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Gross Ferenc megbízottai alaposan elszámították magukat.
Az ablakon sem lehetett volna
jobban kidobni pénzt, mint ami
dkor őt "nyerték meg" annak, I
hogy Hitler ügynöke legyen'
Amerikában s hogy megírjon és,
kinyomathasson
egy
olyan i
könyvet, amely szemforgató ha
zugságokkal, átlátszó ferdíté
sekkel, önmaguknak ellenmondó
állitások tömegével, gyűlölkö
déstől izzó szellemével, felekezeti
harcra szitásával próbálja meg
fertőzni ezt az országot, amely
épen az emberi jogok' egyenlő
ségén, a felekezeti békén és türelmességen, a demokrácia nagy
elvein épült fel s emelkedett alig
másfél század alatt egy három
milliós kicsiny nemzetből a v i 
lág legnagyobb, leggazdagabb
országává.

Amikor
leckéztetni
akar,
Gross Ferenc megfeledkezett ar
ról, hogy milyen könnyű dolog
megleckéztetni őt. Nem is kell
hozzá egyéb, minthogy elébe
tárják az ő saját múltját, amiről
természetesen mélyen hallgat.
Az Amerikai Magyar népsza
va olvasói jól tudják, hogy ez az
újság csak a legszükségesebb
esetekben foglalkozik megtévedt
emberek szégyenteljes dolgai
val. Most is csak a közérdek és
elsősorban a magyarság érde
keinek követelő szükségessége
visz rá bennünket arra, hogy i t t
a nyilvánosság előtt kérdezzük
meg Gross Ferencet, hogy mi
lyen erkölcsi jogcímen merészeli
megkísérelni a magyarság so
rainak a megbontását?
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Bár Gross Ferenc ismerői tud
ják, hogy az ő részéről min
denre el kell készülni, a megdöb
benés és a felháborodás vihara
kell, hogy kitörjön még ezekből
is, amikor megtudják,
hogy
Gross Ferenc ezúttal még attól
sem riadt vissza, hogy* azoknak
az eszméknek a szolgálatában,
amelyeknek most "papjává sze
gődött", megszentségtelenítse a
magyarság legszentebb ügyét, a
reviziót is. De még ha nyiltan
fordult volna a magyarság el
len, ugy lehetne elbánni vele,
mint bármilyen más közönséges
árulóval. Gross Ferenctől azon
ban még árulásában sem várhat
senki nyíltságot. Képmutatóan
"'Justice to Hungary, Germán^
Ausztria" cimet adta 93 öt
venek", mert azt
meReT*"nogy így nem fognak
könnyen rájönni árulására.
jGross Ferenc azonban téve
dett. Három évtizedes amerikai
pályafutása alatt, amelyen meg
ismerkedhetett a hatóságokkal,
megtanulhatta
volna,
hogy
szemforgatással,
képmutatás
sal nem lehet takarni gazságo
kat. Gross Ferenc ugylátszik
nem akar tanulni még saját ta
pasztalataiból sem.
Leckéket
akar adni Amerika magyarsá
gának, németségének, sőt olyan
kiváló amerikai polgároknak is,
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Hátba támadja a
magyar nemzetet

mint Alfréd E. Smith. Leckét
akar adni a tisztességből, az
igazságról, az erkölcsösségről, a
politikai célszerűségről ő, aki
nek egész élete a megbízhatat
lanság, az erkölcstelenség és az
opportunitások fertőjében gyö
kerezik.

A sötét mult
1903-at irtak akkor, amikor
Gross Ferenc Amerikába jött.
Chicagóban telepedett le, mint
az ottani római katolikus hitköz
ség lelkipásztora. Pénzvágya és
kapzsisága azonban nem hagy
ták nyugodni. Ügynöki jutalé
kok reményében louisianai telei akcióba fogott s megala
kította a Louisianai Magyar
Otthont. Amikor már sok ma
gyart csődített le a déli állam
ba, ő maga is odaköltözött. —
Csakhamar azonban minden
pénz, amit a magyarok Gross
Ferenc utján fektettek be, el-
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Miután ennyi szégyent hozott'
egyházára, Walsh trentoni püs
pök 1921 őszén elmozdította
Grosst a perth amboyi plébániá
ról. Az elcsapott plébános ekkor
az üzleti életben próbált elhe
lyezkedni, de kísérletei termé
szetesen kudarcba
fulladtak.
Walsh püspök ekkor hajlandó
volt még egy lehetőséget nyúj
tani Gross Ferencnek. A Trenton melletti Roeblingre kinevez
te lelkipásztornak. I t t nyrfmban
nagy építkezési vállalkozásokba
fogott. Nemsokkal később újra
rajtacsípték paphoz nem illő
ténykedésein és erre innét is el
zavarták. A legelső' dolga volt
ekkor, hogy százezer dolláros
kértéritési pert indítson saját
püspöke ellen. Ezt a kártérítési
pert a new jerseyi állami Supreme Court elvetette és Grosst
Walsh püspök a római katolikus
egyház kebeléből örökre töről' te.

vta
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1919-ben a new jerseyi Perth
Amboyban tünt fel, ahol az ot
tani magyar kolóniának valósá
gos Rózsa Sándora lett. Több
ször előfordult, hogy olyan hí
veit, akik nem adóztak le neki
az ő tetszése szerint, még az ol
tár előtt is felpofozta. Több mint
tiz évig zsarnokoskodott Perth
Amboyban és az ő erőszakos
módszerével a saját állítása sze
rint több, mint százezer dollárt
harácsolt össze s több ház tulaj
donosa lett. Sokáig jó barátság
ban volt Csipő Lajos perth amboyi bankárral. 1918-ban azon
ban nézeteltérések támadtak kö
zöttük s amikor Csipő Lajos túl
járt az eszén, Gross Ferenc tem
plomában imádkozás helyett arette rá h*v t, hogy rohan-

GroflS Ferenc harca
saját püspökével

ge

Perth Amboy
"Rózsa Sándora"

helyezték. Ugyanebben az idő
ben Gross Ferenc a szent ke>rte Richman Arthur
perth amboyi laptulajdonos fe-

ze

úszott s erre a tág lelkiismeretű
"gentleman" South Norwalkra,
Connecticut államba költözött.
Paphoz nem illő viselkedése, a
hívekkel való gorombáskodása
miatt télvíz ideién rátámadtak
hivei és Gross Ferenc mezítláb,
/agyos kertalatti utakon buj
kálva menekült el.
Jóizlésünk nem engedi, hogy
ennek a menekülésnek minden
részletét felidézzük!...
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Verekedés a szent kereszttel
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A fellázított, mintegy nyolc
száz főnyi tömeg a templomból
kirohant s megtámadta Csipő
Lajos banküzletét. Összetörték
a bank ablakait s amikor magát
Csipőt is bántalmazni kezdték, a
bankár a tömeg közé lőtt s egy
embert halálosan, hármat pedig
könnyebben megsebesített. Az
eset a Grand Jury elé került, ahol
Csipőt felmentették, Gross Fe
rencet pedig láz
vád alá

Floridából Perth Amboyba
és vissza
Gross ezek után jó messzire'
Floridába tette át működése te
rét és ott ügynökösködött, majd
innét ismét teljesen letörve tért
vissza Perth Amboyba. Nemso
káig lehetett azonban régi zsarnokoskodásainak s z i n h e lyén,
mert Floridából hivatalosan ül
dözték, és nem épen az ő kedvég
szerint visszakerült oda.
li
Floridából szabadulva Grosi
Ferenc farmok eladásával fog
lalkozott. Közben áttért a refor-
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namunkájához, hogy először is
négy oldalas röpcédulákat nyo
matott. Három nyelven, ango
lul, magyarul és németül irta
meg ezeket. A magyar röpcédulát azzal a hazugsággal kezdte,
hogy "Magyarország igazának
védelmére" irta a könyvet,
amelynek kiadásához senki őt
sem anyagilag, sem erkölcsileg
nem segítette hozzá s a kiadás
sal járó terheket csak azért vet
te magára, mert biztos abban,
hogy magyar testvérei a szent
haza újraépítésének "apostolát"
— ez esetben őt — nem fogják
cserben hagyni. Ezért arra kér
mindenkit, hogy 1 dollárt küld
jenek neki a "könyvért", ami
különben nem is könyv, hanem
egy vékony füzetecske, amely
akkor sem érne 25 centnél töb
bet, ha nem egy Gross Ferenc,
hanem a világ legnagyobb írójá
nak remekmüvét tartalmazná.
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mátus vallásra s felvétette ma
gát a Reformed Church of Ame
rica lelkészei kozé,--de nem tu
dott egyházközséget kapni. —
1930-ban Chicagóban Róma-elle
nes "független katolikus hitköz
séget" szervezett. Eleinte nagy
sikerekkel kérkedett, de két év
vel később már ujrá telekügy-j
nökösködéssel foglalkozott, a
Pacific Railway lousianai farm
jaira keresett vevőket. Csakha
mar azonban ezt is abba kellett
hagynia és újra Perth Amboyban tünt fel, ahol, azután nekivaló szerephez jutott: Hitler
amerikai ügynökének csapott
fel.
Ez azonban csak néhány adat
Gross Ferenc múltjából. Sok-sok
más adat is rendelkezésünkre
áll, de ugy hisszük, a felhozottak
is elég tisztán világítják meg ezt
fez alakot, aki mos* ujabb "vállal
kozásba" kezdett.
Mire vállalkozott a hitét
váltogató volt plébános?
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Nemcsak arra vállalkozott,
hogy propagandával ellensúlyoz
ni próbálja azt az ellenszenvet,
amelyet az Egyes'ült Államok
legszéksebb rétegeiből kiváltot
tak a németországi események,
hanem arra is, hogy itt is el pró
bálja hinteni a gyűlölködés mag
vait. Ha a hitleriznu
semmi sem diszkreditálta volna
Amerikában, akkor most disz
kreditálja az, hogy ez a Gross
Ferenc lett Hitler egyik főügynöke ebben az országban. Azt
mondják, hogy minden zsák
megtalálja a maga foltját! Gross
Ferenc azonban még a hitleriz
muson is olyan felt, hogy az
messziről figyelmeztetni fog
minden tisztességes embert:
kerüljelek el ezt a zsákot!!

Háromnyelvű röpcédulák
Gross Ferenc Hgy látott ak

Háborús uszitás
Már a röpiratban a magyar
érdekek ellen vét. amikor azt irja, hogy a "békés revízió csak
humbug". Nyomban ezután há
borúra uszít.
De mi más az a kijelentése,
hogy a "békés revízió csak hum
bug", ha nem a magyar nemzet
elleni hitvány támadása'.' Hiszen
a magyar nemzet és annak fele
lős vezetői, a magyar kormány- \
zat, a leghatározottabban tudtá
ra adták, a világnak, hogy Ma
gyarország csak békés Utón
akarja kiküzdeni a revíziót. S
abban, hogy a világ közvélemé
nye ma már maga is egyre er&
sebben követeli Trianon revízió
ját, nagy része van annak, hogy
a világ meg van győződve a ma-
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De nézzük tovább Gross Ferenc förmedvényét:
"Kénytelen voltam a könyv-1
ben felvetni a zsidókérdést is"—
irja tovább röpiratában, ahol
siet kijelenteni, hogy nem lesz a
könyvében olcsó zsidóellenes
handabanda és ő minden ma
gyart a magyar táborban akar
látni, íg\ a zsidót is.
Az a néhány sor, amit röpira
tában ír erről, csupa önmagának
ellenmondó állítás, gyanúsítás.
Befejezésül pedig Vaszary Kolosnak, Magyarország
néhai
hercegprímásának azt a mondá
sát idéd, hogy "Nfc aizetem! El
ne feledd. Kard szerezte meg a
hazát, de Kereszt tartotta fenn."
Bárkinek inkább volna jogcime
ahhoz, hogy ezt a mondást az aj Hitlert a magyarok
kára vegye, mint Gross Ferenc vezérének akarja feltüntetni
nek. Vájjon hol és mikor volt a
Mielőtt mi magunk is papír
nagy magyar érdekekért küzdő
X^arság soraiban Gross Fe kosárba dobjuk három nyelven
beharangozott "könyvét", el kell
mondanunk
a
következőket.
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De menjünk tovább. A német
nyelvű röpiratában, amit termé
szetesen Amerika németjeinek
küldött ki Németországról már
mint a "Vaterlandról", a szülő
hazáról beszél. Ebben a röpirat
ban már azt irja, hogy az egész
világ zsidósága az ellensége Né
metországnak. Majd dicsőíti Hit
lert. Németnyelvű röpiratának
egyik befejező szakaszában ter
mészetesen újra apostolnak tün
teti fel ma°át, ezúttal azonban
német-apostolnak s arra kéri
"testvéreit", hogy támogassák.
Az angolnyelvü röpiratot még
nem láttuk, de a magyar és á né
met röpirat elolvasása után
cseppet sem lepődnénk me°*
azon. hogy Gross Ferenc ebben
már NRA apostolnak tüntetné
fel magát. A röpiratokkal együtt
küldte ki a legtöbb cimre "köny
vét" is Gross Ferenc, aki jól tud
ja, hogy ha csak a röpiratot kap
ják meg a címzettek, az nyom
ban a papírkosárba kerül. így
azonban azt reméli, hogy a cím
zettek be fogják küldeni neki az
egy dollárokat. — Gross Ferenc
azonban ismét téved. "Könyvé
nek" is ugyanaz lesz a sorsa,
mint a röpcéduláknak. A papír
kosárba fog kerülni mindenütt.

ze

Ellenmondások tömege

renc : vájjon eiieiejtette mai,
hogy ő még a szent Keresztet,
sem tisztelte s még arra is ké
pes volt, hogy a keresztet hasz
nálja fel verekedésre? .
Gross Ferenc a németek
előtt német "apostolnak"
akar feltűnni

k-s

gyar nemzet békés szándékairól,
arról, hogy a magyar népnek
nincsenek imperiálisztikus tö
rekvései, hanem csak arra törek
szik, hogy újra boldogság köl
tözhessek a Duna-Tisza-DrávaSzáva országába.
Gross Ferenc "humbugnak'*
nevezi a békés utón való revíziót.
Az ő kijelentésével szembenhadd álljon i t t az, amit Herczeg
Ferenc, Magyarország legna-i
! gyobb élő irója és a magyar reví
ziós mozgalom vezére mondott
éppen a napokban: "A revízió
meg lesz. még pedig békés utón,
mert csak
közmegnyugvttsos
népszavazás állapithatja meg
ugy a határokat, hogy a világ
népei felől elmúljon a háború ve
szedelme."

.hu
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Gross Ferenc és az
erkölcsi kódex

A zsidóság "barátja" könyve
negyvennegyedik oldalán azt pió
bálja kimutatni, hogy ebben az
I országban a kivételes pozíciók
elnyeréséhez jobb ajánlólevél
I zsidónak lenni, mint keresztény
nek. "Vájjon véletlen-e, hogy az
unió két legnagyobb államában,
zsidóvallásuak a kormányzók.
New York államban Lehman,
Illinoisban pedig Horner?" —
Gross Ferenc a "zsidóság barát
ja"
ezután
megmagyarázza
hogy szerinte miért tudtak zsidóvallásu amerikaiak is ilyen
előkelő pozíciókba jutni. "Nyíl
tan kijelentem" — írja—"hogy
ha mi szegényebbek vagyunk
földi javakban, annak csak az az
oka, hogy a mi erkölcsi kódexe
ink olyan szigorú követelménye
ket támasztanak elénk, amik
nem köthetik a zsidók lelkiis
meretét. "
Eltekintve attól, hogy határ
talan szemtelenség <egy olyan
múlttal, mint a Gross Ferencé,
erkölcsi kódexekről beszélni, m:
mást tartalmaz ez a néhány sor.
mint izgatást, uszítást egy egész
vallásfelekezet s Amerika több
államának megválasztott kor
mányzói ellen?
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Könyve elején Gross Ferenc leközli Alfréd E. Smithhez, New
York állam volt kormányzójá
hoz a demokrata párt 1928. évi
elnökjelöltjéhez, Amerika egyik
legnagyobb államférfiuához irt
levelét, amelyet Smith annak
idején szintén a papírkosárjába
dobott, ami nyilvánvaló Gross
Ferenc beismeréséből, hogy er
re a levélre soha semmiféle vá
laszt nem kapott.
Ebben a "nyilt levélben" elő5zör is azt hazudja, hoey Ame
rika magyar és osztrák születé
sű polgárai közül nagyon sokan
Hitlert tekintik Igazi vezérük
nek. Hogy ez mekkora hazugság,
azt fölösleges kifejteni.Csak nem
Pénzelhető el,hogy legyen egyet, j n igazi osztrák ember, aki azt
| az embert tekinti vezérének, aki
| Ausztria függetlenségét akarja
, leigázni ? Ami pedig a magyaro
kat illeti: Gömbös magyar mi
niszterelnök nyíltan megmond
ta, hogy nem lehet magyar em
ber az, aki egy németben látja
vezérét. Az amerikai magyarság
pedig csak egy vezért ismer el
és pedig ennek az országnak a
megválasztott elnökét.

ne lehessen elnök. Aki ezeket a
sorokat olvassa, az azt hihetné,
hogy Gross Ferencnek fáj az,
hogy az Egyesült Államoknak
még nem volt zsidó vallású el
nöke. Smithez intézett levelében,
de később "könyve" egyéb lap
jain is azt hangoztatja, hogy ő
"nem antiszemita", sőt még azt
is mondja, hogy egyenesen ba
rátja a zsidóságnak.
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Leckét akar adni
Alfréd E. Smithnek
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A nyilt levél további részeiben
Gross Ferenc arra figyelmezteti
Smithet, hogy jobb lett volna,
ha ahelyett, hogy a németorszál gi zsidóüldözések ellen tiltako
zott, azon törte volna a fejét,
hogy miképen lehetne ebből az
országból kiirtani azt az előíté
letet, hogy katolikus, vagy zsidó

Menjen Németországba
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Nemcsak Gross Ferenc szá
mára volna jobb és okosabb do*log, hogyha Németországban
próbálna "apostoloskodni", ha
nem Amerika számára is. Köz
életi bélpoklos ez az ember, akit
vesztegzár alá kellene vinni, \
mert nem lehet tudni, hogy kit
és mikor fertőz meg.
Menjen csak Gross Ferenc
Németországba. Az amerikai
magyarság Hitlernek adja tes-
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Nem kutatjuk, hogy miképen
tudja összeegyeztetni a magát
még mindig "plébánosnak" titu
láló Gross Ferenc a keresztény
felebaráti szeretetet a gyűlölkö
dés szellemével? Azt azonban jó
| volna tudni, hogyha annyira el
van ragadtatva Hitlertől és a
mai Németországtól, akkor mi
ért marad itt, ebben az ország
ban, ahol még száz olyan legény,
mint Hitler, sem tudná megdön
teni az emberi jogokon, feleke
zeti egyenlőségen alapuló demo
kráciát s miért nem megy el Né
metországba, ahol az általa anynvira dicsőitett nazi diktatúra
.egyelőre még teljes virágjában
megtalálható?

