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A HÍDFŐ Baráti  Köre (Fabó  László,  22  Hancock  Street,  San 
Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából 
kimásolt országrablási terv:

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.”

- - -

Verőce honlapján üzenetküldés a Verőcei Önkormányzat részére

Mint volt szakértőjük, felkérem az Önkormányzatot, tiltsák meg, 
hogy a verőcei bolti élelmiszerekben és vagy a menzaételekben 
patkányméreg kálisó lehessen a tiszta konyhasó helyett.

TERRORELHÁRÍTÁSRA FELHÍVÁS: Minden esetben első helyen 
lenne szükséges azzal foglalkoznotok, hogy kormányszintről is 
életveszélyes méregnek hazudják felénk a desztillált tiszta ivóvizet 
és kifogástalannak, egészségjavítónak a szennyezettet, s hogy az 
egészségvédő nátrium-klorid konyhasó helyett a néphülyítő, 
gyengítő, életrövidítő, ivartalanító (patkányméreg) hatású kálium-
klorid kálisót árusítják a „Stop Só Nemzeti sócsökkentő program”, 
„Menzareform”  és Chips-adó törvénykezési csalások keretében, 
"egészségjavító étkezési sóként", méregdrágán, Star kosher 
tanúsítvánnyal és BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel is! Nyilván 
azért, hogy a hazai és külföldi ingatlan spekulánsok ezúton 
szabályozott népirtással biztosíthassák a tervezett mennyiségű 
kiürült ingatlant a helyünkre „letelepedési kötvénnyel”  stb. becsalt 
nem magyarok részére.
A népirtással területrablást miniszterek, parlamenti és 
önkormányzati képviselők, lelkészek bírák, és ügyészek tömegei 
bűnpártolják! A további miérteket, a konkrét bizonyítékokat, s a 
lakosok részére ajánlott egyéni és csalási védekezési 
lehetőségeket, módszereket lásd: www.tejfalussy.com honlap 
Videó, Email-könyv, on-line kutató képzés és MEHNAM rovataiban.
Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként is 
javaslom!

Verőce, 2017. 04. 25. Tisztelettel: Tejfalussy András oknyomozó 
mérnök 


