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„Victoria in Jesu Christo”
„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.
Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot
Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”
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BUDŻET PAŃSTWA JAK I BUDŻETY SAMORZĄDÓW
MUSZĄ BYĆ ZRÓWNOWAŻONE
POD GROŹBĄ POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ZDRADY STANU
ZAGROŻONEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM KARĄ ŚMIERCI!
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Wszem wobec i komu to należy wiedzieć oznajmiamy, że okupant Polski i
Polaków tj. III RP, w którego władzach zasiadają osoby z pochodzeniem
żydowskim, uzurpatorsko administrujący na Ziemi Korony Polskiej polskimi
zasobami, dąży do zniewolenia narodu polskiego poprzez zadłużanie
swojego państwa u lichwy światowej, co powoduje roczne wyprowadzenia z
Polski wielu miliardów samych ODSETEK szacowanych obecnie na ponad 60
mld PLN równowartość ok. 15 mld dolarów (USD) rocznie.
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Nie wiemy jak duża część cywilizowanego świata na serio traktuje państwo
kolonialne powstałe po II wojnie światowej, jako marionetkowy twór sowiecki
o nazwie „„PPRRLL””, a następnie przepoczwarzone w roku 1989 w marionetkowy
twór

światowej

finansjery
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lichwy

w „„IIIIII RRPP””,

więc

z

ostrożności

POSTANAWIAMY, ze okupant nie może bez konsekwencji, w żadnym
przypadku, tak na szczeblu państwa okupacyjnego tj. III RP, jak i w
samorządach przegłosowywać budżetów rocznych z deficytem.
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Jednocześnie osoby takie odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym i
majątkiem swojej rodziny za spłatę długu!
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Tym samym zlecam Podskarbiemu Wielkiemu Koronnemu aby monitorował
sytuację w państwie nazywanym „III RP”, tak na szczebli centralnym jak w
samorządach i na Sejmie Walnym relacjonował przypadki naruszenia
niniejszego prawa królewskiego.

SSąądd SSeejjm
moow
wyy pprroossiim
myy oo sszzyybbkkiiee w
wyyddaaw
waanniiee w
wyyrrookkóów
w nnaa ttyycchh,, kkttóórrzzyy
ggłłoossoow
waallii lluubb zzaattw
wiieerrddzzaallii bbuuddżżeettyy zz ddeeffiiccyytteem
m..

Przestrzegamy, że przestępstwo Zdrady Stanu na Ziemi Królestwa Polskiego nie
przedawnia się i jest ścigane na całym świecie.

Dodatkowo, przestępstwo Zdrady Stanu skutkuje konfiskatą majątku i infamią
połączoną z banicją dla przestępcy i jego najbliższej rodziny. Infamia i banicja
może dotyczyć trzech pokoleń najbliższej rodziny przestępcy.
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Jednocześnie oświadczamy tym, którzy pożyczają „III RP” pieniądze na
pokrycie deficytu budżetowego, że podlegają tym samym sankcjom, co
wyżej opisane. Traktujemy ich jako wrogów Narodu polskiego i Królestwa
Polskiego,

świadomie

wspierających

naszego

okupanta

i
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zadłużających Polaków bez ich pisemnej zgody.

Oświadczamy niniejszym, że Królestwo Polskie nie ma nic wspólnego z
zobowiązaniami jakie zaciąga „III RP”.
Nie pozwalamy Poddanym aby zgadzali się na spłatę zobowiązań, których
nie zaciągali i na które się nie godzili!
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Dano w Mieście Myszków, 6 grudnia Roku Pańskiego MMXVI.
W pierwszym roku naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae
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