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Lehet, hogy csak az idemigráló zsidóknak helycsinálásról figyelemelterelés a Brüsszelt és Soros Györgyöt szidalmazás?

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 A HÍDFŐ 
Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványa szerint: 
„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 Európai Unió és Izrael egymásra megállapodására hivatkozással a magyar országgyűlési képviselők nagy többséggel 
megszavazták  2010.  december  8-án,  hogy izraeli  cégek  liberalizáltan  betelepülhessenek  hazánkba.  Nemrég  azt  is 
megszavazták  ezek  a  magyar  országgyűlési  képviselők,  hogy  Ukrajnából  is  akármikor  és  akármilyen  számban 
átjöhessenek hazánkba és itt élhessenek, akik nem magyarok. „Letelepedési kötvény” vásárlási lehetőséggel is lehetővé 
tették a nem magyarok hazánkban élését. Hazánkban ezek az idegenek gyerekeket szülhetnek. Akármi, ami ma még 
magyar, az ő itt született gyerekeik tulajdona lehet. Ezzel a hazai kormány az Európai Unió segítségével elhárította a 
jogi akadályt az Izraelita Szövetségi 1910-ben meghirdetett Magyarország elbirtoklási terv és a Szent Korona lap 1990.  
május 16-i „Pozsgay az antiszemita” c. cikke szerinti 1 millió ukrán-orosz gazdag zsidót hazánkba telepítési terv elől is.

1960 óta folyamatosan tudatosan életrövidítik és ivartalanítják a magyarokat az élelmiszerek káliumtartalma (kálium 
műtrágyákkal  és  étkezési  sóként  árusított  patkányméreg  kálisóval)  mérgezőre  növelésével.  A népirtással  kiürített  
ingatlanok azóta várják a hazai és külföldi ingatlan spekulánsokat. Ők pedig várják a terrorista talmudista szemiták által  
feldühített más népek haragja elől ide áttelepülő meggazdagodott zsidókat. Az életövidítés és ivartalanítás hatásmérési  
konkrét bizonyítékai is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlap Videó, Email könyv, Tudományos kutató képzés 
on-line, MEHNAM rovataiban, s a www.tejfalussy.com honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu korábbi honlapon.

FIGYELMEZTETÉS: nem „a zsidók” bűnösök, hanem a terrorista talmudista szemita zsidók és nemzsidó bűnsegédeik!

Verőce, 2017. 04. 28.  Jogos védelem és megbízás nélküli kárelhárításként közzétette: (nemes Sydo) Tejfalussy András 
Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) oknyomozó mérnök feltaláló (volt országgyűlési szakértő) 
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