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Grodzisk. Jego Książęca Mość Piotr 
II Grzegorz (30 l.) przedłożył Sejmo-
wi serię projektów dotyczących zmian 
prawa wyborczego, ustawy o obywa-
telstwie oraz utworzenia nowej pro-
wincji — Królestwa Sclavinii.

Decyzja w sprawie nowej sarma-
ckiej prowincji zapadła jednomyślnie 
i oczekuje jedynie na dopełnienie for-
malności przez Marszałka i Księcia. 
Wcześniej możemy spodziewać się 
wycofania uznania państwowości scla-
vińskiej przez Radę Ministrów.

Nie mniej jednomyślnie przyjęto no-
welizację, w myśl której łatwiej będzie 
utracić obywatelstwo. Według nowych 
przepisów wystarczy nie wziąć udzia-
łu w wyborach lub referendach dwa 
razy pod rząd, a w przypadku nowych 
obywateli — po raz pierwszy.

Na odcinku majstrowania przy or-
dynacji pewne jest na razie jedynie to, 
że w najbliższych wyborach będziemy 
mogli wskazać w ramach jednej listy 
więcej niż jednego kandydata, a siła 

głosu arystokratów ulegnie osłabieniu 
na rzecz szlachty niższej i obywateli 
bez tytułów.

W zależności od stanowiska Rządu 
Narodowego w kolejnych wyborach 
wybierzemy 7 lub 9 posłów. Opozy-
cyjna Partia Pracy opowiada się za 
tym, by nie zwiększać Sejmu do czasu 
pojawienia się większej liczby oby-
wateli i proponuje powrót do tematu 
w połowie kadencji.

Inne dyskutowane zmiany (uzu-
pełnianie składu Sejmu w trakcie ka-
dencji, aktualizacja spisu wyborców 
w trakcie głosowania czy głosowanie 
osadzonych więźniów przez pełno-
mocnika z komisji wyborczej) są jesz-
cze mniej ciekawe.

W trakcie prac nad ordynacją miał 
miejsce przykry wypadek. JKW Mi-
chał Feliks (71 l.) zaniemógł i nie zdą-
żył na debatę plenarną. Marszałek von 
Lichtenstein (24 l.), obiecał, że w przy-
szłości będzie brał pod uwagę kondy-
cję Księcia-Seniora.

STUK, PUK LASKĄ W PODŁOGĘ

Bliżej długiej nazwy
krez. W parlamencie Starosarmacji 
trwa głosowanie nad Małą Konstytu-

cją zaproponowaną przez JKW Piotra 
Mikołaja (27 l.). Jak dotąd, wszystkie 8 
głosów oddano za projektem. Tak, jak-
by kogoś to interesowało.

Go South
Ciuad de Bravo. Ivo wicehrabia Kara-
kachanow (27 l.) tworzy Republikę Po-
łudniowego Baridasu. Mamy przecie-
ki, ale nie będziemy spojlować. Warto 
w najbliższym czasie obserwować po-
łudniowe rubieże.

Sukces Ministra Kultury
sreBrny róG. Zorganizowany przez 
ministra Swarzewskiego (12 l.) kon-
kurs graficzny „Piotr II Piękny” bije 
rekordy wszystkiego. Dzię-ku-je-my!

Tak to to, tak to to…
Grodzisk. Książę Piotr II Grzegorz 
(30 l.) ogłosił powstanie dróg żela-
znych w Sarmacji. Kto nie chciał mieć 
kiedyś kolejki, niech się przyzna.

Nieklawe konklawe
WandoWiCe. Duch Świecki oficjalnie 
opuścił Paryża Kaddafiego VII (27 l.). 
Wielkimi krokami nadchodzi wybór 
nowego Ojca Świeckiego. Artikel XIX 
nadal dyskryminuje sarmackich wier-
nych w Wandzie.

Wir haben ein Sekretär
Wielkie oCzy. Komitet Powiatowy 
powołał Tomasza Hugo barona Paca 
(32 l.) na stanowisko Sekretarza Po-
wiatu. Sekretarz wyraził nadzieję, że 
Katarzyna szlachetna dama Iwano-
wicz (23 l.) ulegnie dwuznacznym 
namowom oraz kuszącemu pakietowi 
socjalnemu (albo na odwrót) i obejmie 
funkcję jego zastępczyni.

Suchar na dzisiaj
Jakie ubrania nosi hrabia Lipa-Chojna-
cki? Markowe.

Numer 2/2011 (8 listopada). Pismo nieregularne.
Nadal nie dostaliśmy dotacji od Rządu Narodowego.


