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Kedves Papp Éva és Társai! 

Egyetértek azzal, hogy le kell zárni a nem legalizálva idemigrálók elől a határokat, de az 
országelfoglalási céllal Izraelből és Ukrajnából stb. legalizáltan idemigráló zsidók elől is le  
kell zárni, már pedig ez utóbbit nem fogják.  

Nektek, Önöknek is tudni kell róla, hogy az Izraelita  szövetség 1910-ben nyilvánosságra 
került  Magyarország- és  Galícia  elfoglalási  tervének  megfelelően,  kb.  1960  óta, a 
magyarok  kálisóval  ivartalanításával  is  helyet  csinálnak  a  hazai  maffia  kormányok  az 
újabban és korábban idemigráltatottaknak, hogy részint ingyen átjátszhassák, részint nagy 
haszonnal eladják nekik a kipusztított  magyarok  földjeit  és egyéb  ingatlanait.  Az ehhez 
használt mózesi-talmudi stb. módszereikről lásd a mellékleteket. Ezt a muszlimok és más 
népek kémei is nyilván megtudták, és igyekeznek a fajirtástól kiürülő ingatlanokat elfoglalni 
a  "legalizáltan idemigráltatott"  izraeliek  elől.  Titeket,  Önöket,  mindenkit  kérek,  hogy  ha 
tényleg magyar, akkor segítsen erről is felvilágosítani a magyar népet. Egyébként amíg a 
négerekről  terjesztett  ijesztő  híreken  felbuzdulva  tőlük  rettegünk,  ellenük  küzdünk, 
tüntetünk, addig a magyar  zsidók rajtunk „röhögcsélnek” és a külföldi zsidók megszállják 
az  országot,  azt  ígérve,  hogy a  palesztinokon  begyakorlott,  idetelepített  izraeli  cégek 
kommandósai majd megvédenek minket …
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Verőce, 2015. 08. 24. 

Tisztelettel: Tejfalussy András

- - - -

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras@gmail.com>
címzett:ÉVA PAPP <sztforrasorzoje@gmail.com>

titkos másolat: . . . 

dátum:2015. augusztus 24. 17:46
tárgy:Re: Továbbított: Fwd: Azonnal!
küldő:gmail.com

:
Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek miatt 
fontos.
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Előzmény:

feladó:sztforrasorzoje@gmail.com
címzett:tejfalussy.andras@gmail.com
dátum:2015. augusztus 23. 22:08

tárgy:Továbbított: Fwd: Azonnal!
küldő:gmail.com

hitelesítő:gmail.com

:
Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt 
fontos.

Subject: Fwd: Azonnal! 
From: Éva Jobbágy <tormaykor@gmail.com> 
To: 
CC: 

Kedves TC Kör-tagok!

Az alábbi levelet köri társunk írta, kérem terjeszteni.
Üdvözlettel:   Jobbágy Éva

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Román Salgó <salgo.roman@gmail.com>
Dátum: 2015. augusztus 22. 13:44
Tárgy: Azonnal!
Címzett: Gellén Andrea <gellen.andrea@gmail.com>

Köztársasági elnökünknek azonnal utasítania kell a rendőrséget, s ha ez nem elég, akkor 
a honvédséget is déli határunk lezárására. Minden eszközzel leállítani a bevándorlást, ha 
kell, akár fegyverrel is. Amerika fekete részén 2012 óta ütik, verik, kirabolják, gyilkolják a
fehéreket, a nőket megerőszakolják a fekete vadállatok. Szórakozásból ütnek le fehéreket, 
nem kímélik a gyermekeket, öregeket. Addig kell védekeznünk, amíg nem késő. 
Van egy alkotmányunk, ez a rendőrség feladatának írja elő határaink védelmét, s ha ez 
nem elég, akkor a honvédségünket is utasítani kell erre.
Addig kell cselekedni, amíg nem késő. Országunkat, hazánkat akarják elvenni tőlünk. 
Minden eszközzel meg kell védeni lakosságunkat, nemzetünket, amit a Jóisten 
kegyelméből 17000 éve őrzünk, s továbbra is meg kell őriznünk az utánunk jövő, 
felnövekvő generációk számára. Ez a mi őshazánk. Ne engedjük elraboltatni tőlünk!
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