INTERNETEN TERJESZTETT NYILVÁNOS PETÍCIÓ AZ ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAM
ALAPKÖVETELMÉNYEIT SEMMIBEVEVŐ HAZAI „ÁLLAMFŐK”, TUDOMÁNYOS
AKADÉMIAI ÉS ÜGYÉSZSÉGI VEZETŐK ALJAS HAZAÁRULÁSA ÉS NÉPIRTÁSA ELLEN
A „Nemzeti Kormány” csak a „muszlim migráció ellen” kampányol. Eltereli a figyelmet arról, hogy
tudatos hazaárulás, hogy a népszavazás mellőzésével vagyis jogellenesen kijelölt „államfők” és az
országgyűlési képviselők előzetes népszavazás nélkül tehát ugyancsak jogellenesen megengedték a
nem magyar izraeli és ukrán-orosz zsidók huzamos ideig hazánkban tartózkodását. Azóta ezek az
ideszült „magyar” gyerekeik nevére szabadon felvásárolhatják hazánk ingatlanait, Magyarország
területeit. Megengedése az 1949-es Alkotmány szerint is nyilvánvaló hazaárulás. NÉPIRTÁS, hogy
a kormány milliószámra irtja a magyarokat az egészségvédő tiszta konyhasó helyett az életrövidítő
és ivartalanító (Nobel-díjas kutatók 1950-re bebizonyították!!!!) hatású „patkányméreg” kálisóval
ételízesíttetéssel (STOP SÓ, MENZAREFORM, Chips-adó csalásaikkal) és kálium műtrágyázással
mérgezővé tett növényekkel, és szennyvízzel kevertetett ivóvízzel. Mintegy ötszáz százalékkal
torzították el az egészséghez szükséges víz, konyhasó és kálium pótlási dózisarányokat! RABLÁS,
hogy a Kormány a kipusztított és a hazai alacsony bérezés miatt kivándorolt magyarok olcsó
árverési áron vagy ingyen elfoglalható „elárvult” ingatlanaival üzletel és sajátjaként használja a
lerövidült életű magyarok nyugdíjalapokba befizetett pénzét. Az általuk folytatott hazaárulásnak és
népirtásnak a következő „100 éves program” megvalósítási szándék lehet a valódi háttere, indítéka:
A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt zsidó hitközségi software:
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 idő alatt
elérhessétek.”
Az ezekre vonatkozó bűnügyi bizonyítékok is megtekinthetők a fentiekben bűnsegédkező
miniszterek és rendőrségi és ügyészségi vezetők által szembehazudott, valamennyi parlamenti párt
által semmibe vett korábbi két Petíciónkban lásd: www.tejfalussy.com, Email könyv 52.
Nyilvánvaló, hogy azonnal kell váltani az „államfőt”, be kell tiltani a nem magyar zsidók ide szült
gyerekei nevére ingatlanvásárlást, meg kell indítani a hazaáruló rablógyilkosok elleni
büntetőpereket, s haladéktalanul új választást kell kiírni, a hazaárulásban és népirtásban
bűnsegédkező valamennyi pártot kizárva a választáson részvételből.
Verőce, 2017-06-02.
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