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Manapság megvalósuló százéves terror terv a magyarok elűzésére, kirablására, legyilkolására

A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó  László,  22  Hancock  Street,  San  Francisco,  CA 94114,  U.S.A.)
„Országhódítók” kiadványából: 

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek,
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi  szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak  és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt
elérhessétek.”

2010. november 8-án, népszavazással felhatalmazást mellőzve, megszavazták az Országgyűlésben,  
hogy akárhány izraeli cég, akárhány izraeli munkavállalóval idetelepüljön. Újabban az ukrajnai nem
magyarok is itt élhetnek. Ettől kezdve az itt született gyermekeik részére akármit felvásárolhatnak.



Mérgezett sóval és mérgező ivóvízzel irtják a magyarokat, hogy több legyen az olcsó üres ingatlan!
„Sztár kosher tanúsítvánnyal” árusítják a patkányméreg (szívmérgező és ivartalanító hatású) kálisót
étkezési sóként. BONSALT-nak, jósónak nevezik. Igen magas az ára. Azért is, hogy a konyhasónál
sokkal egészségesebbnek gondoljuk. Közben településenként (országos átlag!) 8 naponta mérnek be
csak egy-egy vízmintát és a vízműveki és ÁNTSZ laboratóriumok letagadják, ha tele van méreggel:

http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/M%C3%A9rgez%C5%91-k%C3%A1lis%C3%B3t-rekl
%C3%A1moznak-%C3%A9tkez%C3%A9si-k%C3%B3ser-s%C3%B3k%C3%A9nt.pdf

http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/M%C3%A9rgez%C5%91-k%C3%A1lis%C3%B3t-rekl%C3%A1moznak-%C3%A9tkez%C3%A9si-k%C3%B3ser-s%C3%B3k%C3%A9nt.pdf
http://tiszohu1.megacp.hu/wp-content/uploads/2011/07/M%C3%A9rgez%C5%91-k%C3%A1lis%C3%B3t-rekl%C3%A1moznak-%C3%A9tkez%C3%A9si-k%C3%B3ser-s%C3%B3k%C3%A9nt.pdf


Verőce, 2017. 06. 24. Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárítás keretében, nyílt levélként 
Orbán Viktor miniszterelnöknek is megküldi: Tejfalussy András oknyomozó (www.tejfalussy.com)


