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I Saraevo 1914, sprang en ung man vid namn Gavrillo Princip ut ur ett cafe, drog 
fram en Browning automatpistol ur sin ficka och förändrade världen för alltid. De 
skott han sköt den dagen störtade världen in i det värsta kriget det någonsin hade 
sett, med tiotals miljoner döda, störtade stormakter och det skapade i grunden en 
omvälvande förändring i världsordningen.

Hans mål, Franz Ferdinand, var inte en trevlig man. I själva verket var han ett 
skrämmande odjur till man, men han representerade det bästa hoppet för att hålla ihop det
vacklande Österrikisk-Ungerska Imperiet och att avvärja den krigsrisk mellan stormakterna
i Europa som rått i många år.

Ortodox historia talar 
om för oss att Princip 
tillhörde en ljussygg 
grupp kallad Den 
Svarta Handen, som 
finansierades och 
stöddes av den 
serbiska militären.

En politiskt inkorrekt artikel, översatt av :
Traducteur Sans FrontiéresTraducteur Sans Frontiéres 
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Österrike-Ungern sökte därför hämnd genom att invadera Serbien och detta gav gnistan till
ett krig som omedelbart spred sig utanför Balkan, för att först uppsluka Europa och sedan i
snabb följd nästan hela världen; ett krig så hemskt i sin omfattande [människo]slakt att det 
förändrade världshistoriens gång och helt enkelt blev känt som Det Stora Kriget.

Emellertid gräver ortodox historia inte tillräckligt djupt för att identifiera vilka som var de 
verkliga dirigenterna bakom Den Svarta Handen. De som nyttade denna lilla grupp av 
missnöjda som agent-provokatörer för att skapa det största krig världen någonsin hade 
sett. Svaret är inte svårt att hitta, bevisen finns fortfarande på nätet. De bevis som ännu 
inte [hunnit] stoppats in i minneshålet av spökena på Google.

Bara några veckor efter Franz Ferdinands 
död, publiserades i tidskriften John Bull de 
bevis som avslöjar de verkliga skyldiga. 
Horatio Bottomley, dess kontroversiella 
utgivare, hade kommit över ett dokument 
från den serbiska legationen i London, 
daterad den 14 april 1914 och skriven på 
vad som beskrevs som 'råbarkad spanska'. 
Detta språk var faktiskt Ladino, en 
korrumperad form av spanska som talas av 
judar på Balkan, besläktat med den 
råbarkade tyska som kallas jiddisch och 
som var de Östeuropeiska ashkenazi-
Judarnas* språk. 
* Se David Ickes ”Vad handlar det här 
blodbadet egentligen   om”

Judarna på Balkan var ättlingar till de 
sefardiska Judar som hade blivit utslängda 
av det spanska Imperiet århundraden 
tidigare. Dessa utvisade judar hade bosatt 
sig runt hela Medelhavet, från Tanger i 
Marocko till Patras i Grekland, men de hade
behållit det språk de talade under de 
århundraden som de var bosatta inom det 
spanska kungadömet.

Bottomley hade fått dokumentet från en jude i Thessaloniki, och som han var den enda 
utgivare modig nog att publisera, efter att varje annan tidningsredaktion i London hade 
avstått.

Thessaloniki, den grekiska hamn[staden] på Balkan, var en grogrund för judarna och 
deras skändliga intriger, av vilka många var centrerade kring Grand Orients olika loger 
som en gren av Frimureriet. Det var uppenbart att handlingen som Bottomley hade fått 
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hade skickats från London till storlogen i Thessaloniki, och dess innehåll utgjorde en 
svidande anklagelse mot de judiska brottslingar som använde denna frimurarorden som 
täckmantel för deras kriminella aktiviteter.

Brevet innehöll information om en betalning på två tusen pounds Sterling för att "eliminera"
Franz Ferdinand. De skyldiga [framträdde] tydligt – judiska finansiärer i London hade 
betalat judiska brottslingar på Balkan för att mörda tronföljaren i Österrike-Ungern. Detta i 
syfte att starta ett krig i Europa som de sedan skulle utnyttja för sina egna syften.

Svävande över mordet på Ferdinand som arvtagare till tronen i Huset Habsburg, var också
judisk lust efter hämnd, då det var [Spaniens] Ferdinand och Isabella, av samma Hus 
Habsburg, som hade fördrivit judarna från det Habsburgska spanska riket 1492.

Den resulterande kriget fick till följd det Ottomanska rikets fall, vilket möjliggjorde ett 
Brittiskt mandat över Palestina, samt Balfour-deklarationen där Rothschilds (på uppdrag 
av den Sionistiska Internationalen), utlovar ett hemland* [åt judarna] i Palestina, och 
därmed påbörjar det kriminella projekt som skulle bli känt som entiteten** Israel.
* 92 % av dagens judar härstammar från Khazarien och saknar all etnisk relation till Palestina. Se 
David Icke's ”Vad handlar detta blodbad egentligen   om”. ** Artikelförfattaren skriver 'stat', men 
Israel är ingen stat eftersom entiteten vägrar att erkänna sina egna gränser.

Den svarta adeln - Brottssyndikatet Rotschilds.
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Så där har ni det i ett nötskal – Judiska finansiärer anlitade judiska brottslingar för att 
mörda en viktig person. Syftet var att hämnas och starta ett krig som skulle [komma att] 
gynna dem oerhört. Samtidigt skulle [kriget] [lägga] stora delar av världen i förödelse och 
döda tiotals miljoner besvärande goyim*.
* Goyim, judiskt nedsättande uttryck för icke judar.

Kan du se de uppenbara likheterna med mordet på General Soleimani?

Generalen eliminerades av brottslingar anlitade av samma handfulla [grupp] judiska 
kriminella familjer, vlka ett århundrade tidigare hade tagit serbiska judiska kriminella i sin 
tjänst för att mörda Franz Ferdinand. Återigen har ett mord utförts i det kriminella företags 
intresse som kallas Israel. Gavrilo Princip betalade med sitt liv för sitt brott – han kastades 
in i en fängelsehåla för att ruttna bort i en isoleringscell, så småningom gick han under 
p.g.a. sjukdom och undernäring. Tyvärr kommer Trump inte att dela detta öde, även om 
han i hög grad förtjänar det.

Vi kan bara hoppas att mordet på Soleimani inte är en avspegling av Ferdinands och 
sätter världen i brand med ytterligare* ett världskrig.
* Se David Ickes ”Vad handlar det här blodbadet egentligen om” för Information om frimuraren och
satanisten Albert Pike's plan för tre st. världskrig. 

Den Iranske Generalen Soleimani mördad av Trump.
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