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Henrique Caprilles Radonsky apai ágról szefárd, anyai ágról askenázi zsidó család sarja.
Tehát nyugodtan kijelenthetjük: Henrique Caprilles Radonsky zsidó. Ennyi bõven elég is
lenne a történethez. Elég lenne, ha nem a venezuelai elnökválasztás cionisták által támogatott
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja ellenjelöltjérõl lenne szó...
– teljes terjedelemben a 14. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

24.

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
(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.

Kis esti antiszemitizmus, vagy
mitõl feszül ott lenn a bõr 2013-ban?
Elöljáróban leszögezem, egy háborúban, ha csak egy embert megölnek a származása miatt, az pont eggyel több a megengedettnél.
Csupán néhány fejezetbe szedett gondolat, mitõl is megy
fel egy pesti férfi vérnyomása:

tai. Persze, ne hánytorgassuk a múltat felesleges nacionalizmussal!
Igen, nacionalizmus. Fasizmusról ekkor még nem eshetett
szó, hiszen 1920-t írunk, mikor még Mussolini is a cipõkeféjét
kereste a nagymamii fiókjában.

Miért és mióta antiszemita a magyar?
Tulajdonképpen, azóta, amióta ráparancsoltak, hogy márpedig, igenis az. Történt pedig mindez ama ominózus 1991.
esztendõben, Tom Lantos látogatása után. A sajtó elõtt szép
emlékû Antall József miniszterelnökünk, háta mögött vendégével bejelentette, Magyarországon igenis van antiszemitizmus
és ez ellen fel kell lépni. Aztán elkezdõdött…
Persze lehet mélyebb, történelmi elõzményeket is kutatni.
A Monarchia Magyarországán is történtek érdekességek. Ott
volt a Tiszaeszlári ügy, ami azóta is vetekszik hasfelmetszõ
Jack aktáival. Aztán ide kívánkozik egyes internacionalista érzelmû csoportok 1919-es tevékenysége, aminek meg is lett a
böjtje, hiszen a Királyi Magyar Hadsereg tiszti különítményei
elég szigorúan torolták meg huncutkodásaikat, s a konszolidáció alatt is érték hátrányok népcsoportbeli társaikat. Az, hogy
ezalatt a semmirõl nem tehetõ polgárokat is érték sérelmek,
nem hinném, hogy tipikus magyar jelenség. Ez amolyan forradalmi hozadék, a kisember mindig rosszul jár vallástól, származástól függetlenül. Mint ahogy az is a még talán számba sem
vett áldozatok száma, akik a Lenin fiúk dorbézolásának áldoza-

Numerus Clausus
Az egyik legdivatosabb kifejezés. Gróf Teleki Pál találmánya. Az persze senkit ne zavarjon, hogy Gróf Bethlen miniszterelnök már lazított ezen az elhamarkodott intézkedésen, illetve
annak szigorán! A két háború között ezek után talán értelmetlen beszélni bárminõ üldöztetésrõl. Egyfajta kollektív büntetés
lehetett a zsidóság számára egyes tagjai munkásmozgalmi
szerepe miatt. Nos! Van, amire mi sem lehetünk büszkék.
Lepaktálás Hitlerrel:
A minap egyik közösségi oldalunkon láttam Dr. Dániel
Pétert, ki remélhetõleg hosszúra nyúló szabadságát éppen Izraelben tölti. Éppen tiltakozott hazánk nagykövetsége elõtt Horthy Miklós szobrának budapesti felállítása
miatt. Kezében egyik hazafiúi tettének bizonyítékával,
melyen ott mosolygott az általa vörös festékkel leöntött
kormányzószobor elõtt. Egy másik fotót a kapura akasztott. Egy régi protokoll fotót, Hitlerrel a kormányzó. Ez
már komoly indíték arra, hogy népirtással vádoljanak valakit.
(folytatása a 3. oldalon)
Dessewffy Zsolt

Az erkölcstelenség
háborúja a józan
ész ellen
Ma Magyarországon nem lehet vagy inkább nem érdemes mélyreható gondolatokat
írni, mondani. Ugyanis a meglehetõsen korán elkezdõdött választási kampány mára a
józanész elleni háborúba torkollott, s ennek
következtében minden politikai oldal
elvesztette azt az ítélõképességet, amely nélkül nem lehet egy országért felelõsséget vállalni, egy országot irányítani.
– Stoffán György írása
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