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50% kedvezm6nnyel vdsiiroljdk a lapot'

2008. okt6ber

,,AFORDULAI''
Ha egy n6pt6l olyan m6rt6kben vonjdk el az 6letlehet6s6get, mint aho-

Wan ezt napjainkban a magyar ndppel teszik, akkor annak a n6pnek
koteless6ge ki6ltani, 6s a tonkretev6i szemdbe vdgni, hogy 6lni akarunk,
mi 6s az ut6daink is, a saj6,t v6rrel 6s munkdval megszentelt hazdnk'
ban.

A magyarok nem mentek el m6sok haztitha felforgat6 tevekeny-
s6get folytatni, a mi haztnkat pedig ma is ezek az idegen felforgatok
ir6nyitj6k, akik a mag:yaroknak megtiltj6k, hogy fdjdalmukban felki-
dltsanak 6s kimondj6k, hogy ki 6s kik taposnak a sziv6be minden nap.
Az a maryarryalilze1 amely naponta jelentkezik az orsz{g ir6nyit6i
r6sz6r5l, trirheteflen 6llapotot id6zett elci Magyarorszagon. Ez6tt ne

csodelkozzon senki, ha a magyar n6p hfs6ges fiai 6s le6nyai szembe-
fordulnak a mag:yarok l6t6t fenyeget6 minden megnyilvanuldssal. Ez a
tfrhetetlen dllapot azt eredm6nyezi, hogy nekunk, magyaroknak, egy-

re kem6nyebb eszkozoket keII bevetni ellens6geink ellen. A nagyvilag
liftja ezt az |let|nalftl harcot, de mint a tort6nelmunk sordrn annyiszor,
most sem nyrijt segits6get, mert mindenki f6I a p6nzvil6g bosszuja-
t6I. Nekunk, magyaroknak egyedul ketl ezt az 6letbenmaradesunkdrt
vivott harcot v6gigkuzdeni. Legyen {lkozolt minden magyarellenes
tev6kenys6get folytat6 6s a trimogat6! Mi ezt ahatcot meg kell, hogy
nyerjuk, mert mellettunk sz61 minden isteni 6s emberi igazs6g. Nem
adjuk fel soha, soha, soha!

A magyarok hazdjdt nekunk,
nunk. Isten leryen velunk!

Budapest, 2008. okt6ber 6.
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