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Pelo prof. Marlanfe.
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1763 birth of the new world order: the rothschild banking
dynasty is established
1763 é o ano de nascimento da nova ordem mundial: a dinastia
de banqueiros rothschild se estabelece
In 1743 a goldsmith named amschel moses bauer opens a coin shop in
frankfurt, germany. Above his door he hangs a sign depicting a roman
eagle on a red shield. The shop became known as the red shield (german:
rothschild).
Em 1743 um ourives chamado amschel moses bauer abre uma loja de
moedas antigas em frankfurt, na alemanha. Pendura na sua porta um
brasão com a figura de uma águia romana em um campo vermelho. A loja
tornou-se conhecida como “o escudo vermelho (em alemão “rothschild”).
Amschel bauer had a very intelligent son, meyer amschel bauer. His father
spent much of his time teaching him everything he could about the money
lending business and in the dynamics of finance. After his father's death in
1755, meyer went to work in hannover as in a bank, owned by the
oppenheimer family. Meyer's immense ability was quickly recognized and
he quickly advanced within the firm. He was awarded a junior partnership.
Amschel Moses Bauer tinha um filho muito esperto, Meyer Amschel
Bauer. O pai passou muito tempo ensinando ao filho tudo que podia sobre
as transações de empréstimo de dinheiro e a dinâmica das finanças. Após
a morte do pai em 1755, Meyer se estabeleceu em Hannover como
banqueiro, patrocinado pela família Oppenheimer. A habilidade incomum
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de Meyer foi imediatamente reconhecida e ele logo progrediu na firma:
ganhou uma participação júnior.
His success allowed him to return to frankfurt and to purchase the
business his father had established in 1743. The red shield was still
displayed over the door. Recognizing the significance of the red shield (his
father had adopted it as his emblem from the red flag which was the
emblem of the revolutionary minded jews in eastern europe), mayer
amschel bauer changed the family name to rothschild. It was at this point
that the house of rothschild came into being.
Seu sucesso lhe permitiu voltar a Frankfurt e comprar o antigo negócio do
pai, criado em 1743. O escudo vermelho ainda estava lá, pregado na
porta. Reconhecendo o significado do escudo vermelho (o velho Moses o
havia adotado por ter sido o brasão da bandeira que fôra o emblema dos
judeus revolucionários da Europa Oriental), por isto, Meyer Amschel Bauer
trocou o seu nome de família para Rothschild. Foi a esta altura que o clã ou casa de Rothschild - surgiu.

The rothschild home in frankfurt / family coat of arms
Meyer, a casa da família em frankfurt, e o brasão

Through his experience with the oppenheimers, rothschild learns that
loaning money to governments is much more profitable than loaning to
individuals. The loans are not only much bigger, but they are secured by
the nation's taxes.
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Pela sua experiência com os oppenheimers, rothschild aprendeu que
emprestar dinheiro aos governos é mais lucrativo do que emprestar a
indivíduos. Os juros não são tão altos, porém são garantidos pelos
impostos de cada nação.
The rothschild banking dynasty becomes the richest family business in
world history. Forbes magazine refers to mayer amschel rothschild as "a
founding father of international finance".
A dinastia de banqueiros Rothschild se tornou a mais rica família de
negociantes da história mundial. A revista Forbes se referiu a Meyer
Amshchel Rothschild como “o pai e fundador das finanças
internacionais”.
Rothschild’s five sons will later branch out to head banking dynasties in
austria, italy, france, and england, becoming lenders to the kings of
europe, often financing both sides of the european wars that will so enrich
them.
Os 5 filhos de rothschild mais tarde dirigiram as filiais da dinastia na
áustria, na itália, na frança e na inglaterra, tornando-se os emprestadores
dos reis da europa, financiando frequentemente ambos os lados dos
conflitos europeus, o que os tornou cada vez mais ricos.
To this very day, the house of rothschild and its allies remain the dominant
force behind world finance, globalism, “environmentalism”, and
‘liberalism’. The jewish-zionist rothschild family will also play a major role
in establishing israel in the 1900’s (zionism). There can be doubt; mayer
amschel rothschild is the original “godfather” of the new world order.
Até os dias de hoje, a casa de rothschild e seus parceiros permanecem
sendo a força dominante por trás das finanças mundiais: o globalismo, o
ambientalismo e o liberalismo... Foi também a família de judeus-sionistas
rothschild que desempenhou o mais importante papel na criação do
estado sionista de israel nos anos de 1900 (e também o sionismo). É fora
de dúvida que mayer amschel rothschild é o patrono e criador da nova
ordem mundial.
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1 - 1934 hollywood film: the house of rothschild/1940 german film: the
rothschilds
1- Um filme de hollywood de 1934: a casa de rothschild / um
filme alemão de 1940: os rothschilds (acima).
2- 2002: warren buffett and governor schwarzenegger marvel at
one of lord jacob rothschild’s palatial european estates .
3- 2002: o bilionário warren buffet (à esquerda) e o governador da
califórnia, schwarzenegger (no centro) olham maravilhados para
uma das propriedades de lord jacob rothschild (à direita, na foto):
um palácio na europa (abaixo)
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Just a few of the rothschild family palaces:
Apenas três dos palácio da família rothschild:
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O da inglaterra,

O da áustria,
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O da frança.
1764 : the british currency acts forbid the issue of debt-free
currency in the american colonies
1764 : o ato do governo britânico sobre moeda proíbe a
impressão de dinheiro livre de dívidas coloniais nas colônias
americanas
The currency act of 1764 is a british law that imposes a monetary policy
on its american colonies. The act extends the provisions of the 1751
currency act and forbids the colonies from issuing debt-free paper
currency as legal tender. This creates financial difficulty for the colonies.
Benjamin franklin, the colonial representative, urges the british to reject
the currency act.
A lei sobre moeda de 1764 foi uma lei do governo britânico que impunha
sua política monetária às colônias americanas. O ato aumentava o que
determinava a lei sobre moeda de 1751 e proibia que as colônias
imprimissem seu próprio dinheiro com valor fiduciário. Isto criou uma
dificuldade financeira para as colônias. Benjamim franklin, representante
das colônias, pediu ao governo inglês para derrogar a lei.
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the currency act creates tension between the
colonies and britain. When the first continental congress meets in 1764, it
strongly objects to the act as "subversive of american rights." it is a little
known fact of the american revolution, that the right of the colonists to
issue debt-free currency, and spend it into circulation (as opposed to a
private central bank lending debt-currency into circulation), became one of
the main causes of the revolution.

A lei sobre a moeda criou tensão entre as colônias e a
metrópole. Quando o primeiro congresso continental se reuniu
em 1764, classificou energicamente o ato como “subversivo para
os direitos dos americanos”. É um fato pouco conhecido sobre a
revolução americana da independência, que o direito das
colônias de imprimir seu próprio dinheiro sem pagar nada à
inglaterra e colocá-lo em circulação (ao contrário do atual
sistema de impressão de moeda circulante taxada pelo banco
central privado) foi a principal causa da revolução pela
independência.
March 5, 1773 the “boston massacre” / tensions mount as five
american colonists are killed by british troops
5 de março de 1773: “o massacre de boston” / a tensão
aumentou quando 5 colonos americanos foram mortos pelas
tropas britânicas
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Exaggerated images of “the massacre” were used to inflame the colonists.
Imagens exagerando “o massacre” foram utilizadas para inflamar os colonos

The increase in british troops stationed in boston leads to tension with the
locals. Fights erupt between soldiers and liberty-minded civilians.
Mais tropas britânicas foram enviadas para se juntar às já exisentes em
boston, o que levou à maior tensão com os colonos. Aconteceram
combates entre os soldados ingleses e os cidadãos desejosos de liberdade.
British troops are sent to boston in 1768 to enforce the townshend acts, a
series of laws passed by the british parliament.
Reforços para os britânicos chegaram a boston em 1768 para garantir os
townshend acts, uma série de leis votadas pelo parlamento inglês.
The purpose of the townshend acts is to make colonial governors and
judges independent of colonial control, to enforce compliance with trade
regulations, and to tax the colonies without their approval.
A finalidade dos townshend acts era nomear juízes e governadores nas
colônias, mas que seriam independentes do controle colonial, e os quais
aplicariam as regras do comércio feitas pelo parlamento inglês, taxando as
colônias, mesmo que elas não concordassem.
When an angry crowd of colonists - most likely led by provocateurs of a
secret society known as the sons of liberty - confronts a group of soldiers
with taunts and snowballs, the frightened british soldiers overreact. Foi
então que um grupo de colonos – liderados por uma sociedade secreta
que forjava a independência, “os filhos da liberdade – confrontou um
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grupo de soldados com xingamentos e bolas de neve, de modo que os
britânicos, amedrontados se excedessem.
Shots are fired and five american colonists are killed. The embellished
news of the boston massacre serves the purpose of spreading the
revolutionary spirit throughout the colonies.

Houve tiros e 5 colonos americanos foram mortos. Os
acontecimentos do “massacre de boston” foram embelezados a
fim de servir para despertar o espírito revolucionário em todas as
colônias.
December 16, 1773 the boston tea party / colonists rebel
against british taxes and monopolies
16 de dezembro de 1773: a farra do chá de boston/os colonos
finalmente se rebelam contra as taxas e o monopólio da
metrópole.

Leiam mais no próximo capítulo !!!

