„SOROS BÁZISTERV”
„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.”
A fenti szöveg a HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San
Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványával is közzétett
leigázási bázissoftware. Egy „100 éves terv”. (Forrás: Russischen Invaliden, 1910
dec. 30, 285. szám. Ebben jelent meg az Alliance Israelitée fenti felhívása, amelyet
a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása
szerinti szöveg.)
A 100. évben megengedték akárhány izraeli cég hazánkba betelepülését. Nemrég az
ukrán-orosz zsidók vízummentes itt tartózkodását is megengedték. Ezek a külföldi
zsidók az itt szült „magyar” gyermekeik nevében bármiben tulajdont szerezhetnek!
Egy izraeli tudós nemrég közzétette: 2050-re egy nyugati férfi sem lesz nemzőképes,
(forrás: https://ku uc.inf /r/4/179568), de elhallgatták a valódi okát, ami a mérgező
kálium. Az azzal műtrágyázás és étel-ital sózás. Nemzőképesség tönkretevő hatásai
biológiai hatás mérési konkrét bizonyítékait lásd: HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com, 101. email könyv! Kisleányod, leányunokád az „országhódító
zsidók” ku v ja lesz (lásd: 5 Mózes 7/3.) vagy, s ez a jobbik eset: „muszlim feleség”!
Ezzel miért nem foglalkozik a hazai média? Miért nem helyezik hatályon kívül ezt a
100 éves Magyarország leigázási tervet? Ezért: Soros György csak egy, ezen terv
végrehajtói közül! A többi rablógyilkos itt él, köztünk van! Törvényhozóként,
kormánytagként, polgármesterként, jegyzőként, tudományos akadémiai, egyetemi,
kutatóintézeti, rendőrségi, ügyészségi, bírósági, élelmiszer gyártó- és terjesztő cég
vezetőként, informatikusként, orvosként, gyógyszerészként, természetgyógyászként,
lelkészként stb., és persze „média munkásként”. Tisztelet annak, aki nem lett ilyen!
Budapest, 2017. november 26.
Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli
kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében, mindenhol terjesztését ajánlva közzéteszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András András Béla Ferenc oknyomozó mérnök feltaláló
magánhonvédő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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