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François Trocase művének olvasása ama kérdés felvetésére késztet, miért ment bele
Ausztria–Magyarország a végzetes háborúba, ami csak a folytatása során öltött világméretet.
E könyv Ausztria–Magyarország keleti irányú törekvései című fejezetét tanulmányozva, és
főleg annak A zsidók Szalonikiban című alfejezetét, bizonyítékot találunk arra, hogy a zsidók
sürgették a keleti irányú törekvéseket pénzügyi befolyásuk felhasználásával. Ők taszították
bele az Osztrák–Magyar Monarchiát a háborúba, majd elárulták, amikor az meggyengült.
1914. július 7-én Ausztria–Magyarország Koronatanácsában Ausztria miniszterelnöke, gróf
Stürgh, a Szerbia elleni háborút támogatta a zsidó nyomásnak engedve. Amikor a háború
iránya számunkra vesztésre fordult, a zsidó szocialista Adler meggyilkolta az osztrák
miniszterelnököt, nehogy az a háború elvesztése után előadja, hogy a Koronatanácsban zsidó
nyomásnak engedve támogatta a háborút. A bűnöző, a gyilkos, a szélhámos gazember zsidó
Adler hazugságot kiabált a gyilkosság elkövetésekor: »Mi nem akarunk háborút!«
A zsidók kifosztották Ausztria–Magyarországot, ami lehetővé tette számukra Izrael Állam
létrehozását. E művelet, de inkább hadművelet tanulságait rögzítette Herzl Tivadar: A zsidó
világgyarmat programja – Cion bölcseinek jegyzőkönyvei c. könyvében. Herzl Tivadar egy
zsidó világbirodalom, egy zsidó világcsászárság létrehozását tűzte ki célul a világ
zsidóságának. Nem meglepő, hogy egy ilyen program megvalósítására való törekvés
ellenállásba ütközik. Ez történt Adolf Hitler vezetésével az első világháború után. Az
ellenállást a zsidók provokálják ki, ők a felelősek.
A zsidók, mérhetetlen kapzsiságuktól vezetve, 2007-ben és 2008-ban uzsorakamatokat
vetettek ki az amerikaiakra, akik hitelből vásároltak házat. Ezzel megindult a pénzügyi
összeomlás. A zsidók óriási pénzeket nyertek a több mint húsz évig tartó tőzsdei
áremelkedéseken. Azután masszívan esésre játszottak, ami árfolyamzuhanást vont maga után:
ezzel szintén nyertek. A végén megszerzik maguknak a világ pénztartalékainak jelentős részét
azzal a hamis joggal, hogy pénzt veszítettek a világ tőzsdéin. A korrupt politikusok adják a
pénzt a zsidó bankoknak. Kisemberek milliói pedig mindenüket elveszítették, amíg a zsidók
meggazdagodtak.
A zsidó szabadkőműveseknek lételeme a háború: lásd Irakot és Afganisztánt. E műből
megértjük, hogy a zsidók és a szabadkőművesek el fogják pusztítani az Amerikai Egyesült
Államokat, legalábbis mint világhatalmat, amint már elpusztítottak több más birodalmat.
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