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Szabadkõmûves háború

El a kezekkel
Magyarországtól!
Felhívás a világ közvéleményéhez
és Magyarország polgáraihoz

6 4 2 3 6 1 4

0 0

2012

Az elmúlt hetekben totális pénzügyi és
politikai támadás indult Magyarország
szuverenitása ellen. A Nyugatról indított támadás nyilvánvaló célja egy politikai átrendezõdés elérése akár egy mesterségesen elõidézett államcsõd, vagy puccs által annak érdekében, hogy Magyarország adja fel gazdaAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja sági szuverenitása helyreállítására és az
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! adósságcsapdából való kiszabadulásra irányuló törekvéseit, vegye fel az IMF készenléti hitelét, állítsa vissza a jegybank állítólag
XXIII. évfolyam • Idõszak: 2012. január 28. – 2012. február 10.
veszélyeztetett függetlenségét, és ezzel fogMegjelenik kéthetente – 16 oldalon • Ára: 2,50 új lej
lalja el újra helyét a gyarmatok sorában...
Az Európai Idõ ténylegesen független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil
– teljes terjedelemben a 3. oldalon –
(társadalmi) szervezõdés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetõs polgár, sem rokon, sem ismerõs vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten.
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A férgek dáridója… után
Több mint húsz esztendeje nem mentem utcai
tüntetésre. A francia zsidó Khon Dani generálta békemenetnek nevezett demonstráción mégis részt vettem. Ugyanis a hazámat, s a benne élõ nemzeteket
veszély fenyegeti, és ha veszélyben van Magyarország, akkor kardot kell rántani. Ez a kard a békés
tüntetés volt… január 21-én.
Az Európa parlamenti cirkuszt végignézve döntöttem el: ha bárki utcára hív Magyarország védelmében, akkor megyek. Ugyanis ilyen aljas és ostoba
támadássorozat, amely mostanában folyik Magyarország ellen, utoljára 1944 októberében volt. Ma ezt,
mint Magyarország megszállását tanítják az iskolákban. Ma is megszállásról beszélhetünk, amelyet belsõ ócska hazaárulók készítenek elõ az unióban. Hazudozással, vádaskodással és aljas mocskolódással.
Mint láthattuk és hallhattuk, az unió degenerált parlamentjében a három legócskább magyar állampolgár is felszólalt Magyarország ellen.
Göncz Kinga, Bokros Lajos és Tabajdi Csaba
köpködték azt a néhány millió magyart, akik a Fidesznek teljhatalmat adtak, mert e három ócska féreg
pártja az elõzõ években lenullázta Magyarországot.
Kirabolták, eljátszották, az emberekre lõttek, kínoztak ártatlan polgárokat… de nem sorolom. És ennek
ellenére ez a három pitiáner genetikai aljadék képes
volt (Bokros angolul) ócsárolni a kormányt, és ezzel
a választókat, Magyarországot és a magyar nemzetet. A legundorítóbb ez volt, hiszen magyar állampolgárok tüzelték a magyarság ellen az uniót, és ez
megbocsáthatatlan bûn. Hazaárulás. Ám nem volt
meglepõ, hiszen ezek a férgek nem elõször teszik

ezt. Az sem meglepõ, hogy Konrád György, Heller
Ágnes, Gyurcsány, a magyar polgárok pénzén Zeneakadémiát végzett Schiff András és ki tudja, még
hány efféle szemét, a magyar adófizetõk pénzébõl
dõzsölve telehazudják a világot és rombolják Magyarország képét, hírnevét. Mert ezek a férgek nem
a kormányt és a Fideszt tapossák sárba a nemzetközi közvélemény elõtt, hanem a választókat. Téged is,
Engem is, Kedves Olvasó. És ezek a férgek magukat
is lejáratják, hiszen minden európai nemzet érzi a hazaárulás súlyát, tudja kik azok az árulók, akik saját
nemzetüket mások elõtt lejáratják. S ezeket az árulókat mindenütt gyûlölik, s csak addig használják õket,
amíg saját érdekük így kívánja. Mert aki a saját hazáját elárulja, bármit és bárkit képes elárulni. Ezért
az Európai parlament folyosóján, ha ezekrõl a hazaáruló, magyarnak nevezett egyedekrõl esik szó, már
ma is(!) csak legyint minden jobb érzésû képviselõ,
lettlégyen bármely nemzet tagja. De nem is ez a lényeg… A kommunistáról tudjuk, amit tudni kell, a
liberálisokról szintén.
A francia elmebeteg bûnözõ azonban más kérdés.
Õ az LMP-s hazaáruló férgektõl kapott hazug információk alapján kezdett ordítozni Orbán Viktorra, s
viselkedése a már õrült Adolf Hitler viselkedéséhez
volt hasonlatos. És ez a hasonlatosság nem is véletlen. Ugyanis az uniós zöldek és liberálisok felvették
Adolf Hitler „ponemjét”. Mozdulataik, stílusuk,
hanglejtésük és egész elõadásmódjuk erre az õrült
gyilkosra emlékeztet.
(folytatása a 3.. oldalon)

Jócskán eltér nyugati társaitól Magyarországról alkotott véleményében a
Scotland on Sunday nevû skót lap,
mely a „hagyományos értékek, a nemzeti öntudat és a szabadságtisztelet ékkövének” tartja a január elsején életbe
lépett, sokat kritizált új alaptörvényt.

Stoffán György
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