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TREsć DZIAŁU URZJJDOWEGO: 

Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 17 paidzier
nika 1939 r. w sprawie zmiany statutu Stowarzy
~:..;e;:iia Polski Czerwony Krzyż. 

Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 
17 listopada 1939 r. o przyz·aanie uprawnień ~:.:ko
ły ,państwowej gimnazium-liceum imienia Cypria
na Norwida w Paryżu przy Instytucie Luksem
burskim, 14 rue de Fleurus. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
Z DNIA 17 LISTOPADA 1939 R 

O PRZYZNANIE UPRAWNIEN SZKOŁY PAN
STWOWEJ GIMNAZJUM-LICEUM IMIENIA CY
PRIANA NORWIDA W PARYŻU PRZY INSTY-

TUCIE LUKSEMBURSKIM 
14 RUE DE FLEURUS 

; Na podstawie art .. 8. Ustawy z dnia 11 marca i 
· l932 r . o prywatnych szkch!!h oraz zakładach 
naukowych i wychowawczych (Dz.U.RP. Nr. 33 
poz. 343) przyznaję aż do odwołania Gimnazjum
łice-um imienia Cypriana Norwida w Paryżu, przy 
Instytucie Luksemburskim, 14 rue de Fleurus, 
uprawnienia szkoły państwowej polskiej. 

DZIAŁ URZĘ:DOWY 

-ooo-

ZARZĄDZENIE 

RADY MINISTRóW 
Z DNIA 17 PA:ZDZIERNIKA 1939 r. 

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU 
STOWARZYSZENIA 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

:Na po<;istawie art. 47 ust. 2 i 4 oraz art. 60 Ro;:
porządzenia Prc.:ydenta Rzeczypospolitej z Jnia 
27 paźdtiernika 1932 r. Prawo o stowarzysze
niach (Dz.U.RP. Nr. 94 poz. 808) zarządza się! 
co · następuje: 

§ 1. 
W st3:tucie Stowarzysze-nia •·'Polski Czerwo:iy 

Krzyż" stowarzys-zcnie wyższej użyteczności, na
danym Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 30-
go' listopada 1936 r. (''Monitor Polski" z dnia 

. 17. XII, 1936 r. Nr. 293 poz. 523) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. w par. 2 dodaje się nowy ustęp o następu· 
jącym brzmieniu: "Stowarzyszenie Polski 
Czerwony Krzyż" może w czasie wojny 
prowadzić swą działal:t1ość również na ob
szarze krajów spr.;ymierzonych za zgo
dą władz tych krajów". 

2. w par. 3· dodaje się nowy ustęp o następu
jącym brzmieniu: 

"W czasie wojny siedziba władz central
nych Stowarzyszenia ''Polski Czerwony 
Krzyż'' znajdować się będzie w siedzibie 
w!adz naczelnych Rzeczypospolitej Pol
skiej". 

' 
3. w 'par. 37 wprowadza się następujące z.mia· 

ny: 
Dotychczasowy tekst par. 37 oznacza siQ 
jako ust. (1), dodaje się jako ust. ( 2 , 
następujące postanowienie: 
"(2) W czasie wojny Zar-:.::ąd · Główny Sto
warzyszenia ''Polski Czerwony Krzyż" 
korzystać będzie z uprawnień przewidzia
nych w par. 37 ust. (1) niniejszego sta
tutu, prócz wymienionych w pkt. a, b, (:, 
d, i e, o, r, i s, które to uprawnienia przy
shJgiwać będą Ministrowi Spraw Wojsko· 
wych". 

§ 2. 

Zarządzenie niniej~·_;c wchodzi w życie z dlliem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Mh1istrów 
i Ministe-r Spraw Wojskowych 

Gen. Dyw. Sikorski 

-ooo-

Minister Opieki Społe~znej 

Sfończyk 

-ooo-

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

-ooo-

Z KANCELARII 

P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W sobotę dnia 25-go listopada b.r, o godz. 16-!:'j 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej odebrał przysięgę 
cd PaHÓW Ministrów Generała Broni Kazimierza 
Sosnkowskie-go i Dr. Mariana Seydy. Przy akcie 
byli obecni Pan Minister Zastępca Pana Prez.esa 
Rady Ministrów Prof. Dr. Stanisław Stroński i 
Szef Kancelarii Cywilnej Pan Minister Dr. Stani
sław Łepkowski. 

Zaprzysiężenie Llie mogło odbyć się wc.:..:eśniej 
ze względu na stan zdrowia Pana Prezydenta. 

-ooo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

PODRóż PANA PREZESA RADY MINrs ·:·RoV/ 

GENERAŁA DYWIZJI 

WŁADYSŁAW A SIKORSKIEGO 

I 

PANA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

AUGUSTA ZALESKIEGO DO ANGLII 

W c wtorek dnia 14-go listopada b.r. w godzinach 
popołudniowych Pa!l Prezes Rady Ministrów Ge
nerał Władysław Sikorski i Pan Minister 
Spraw Zagranicznych August Zaleski przybyli do 
Anglii. Przy przyjeździe powitali Pana Prezesa 
Rady Ministrów p. C. Seyers, sekretarz premiera 
Chamberlain'a w jego imieniu, p. Olive-r Harvey, 
sekretarz Lorda Halifaxa, w jego imieniu. Minis
tra Wojny Hore Belisha zastępował ppułk. Sir 
Eric Crankshaw, oraz angielscy ofice-rowie łączni
kowi przy Armii Polskiej. Na powitanie przybył 
nadto Ambasador R. P. w Londynie Edward H.a
czyński w otoczeniu personelu Ambasady. 

W ciągu dnia Pan Preze,s Rady Ministrów złożył 
wizyty Lordowi Halifaxowi i Lordowi Hatfield'
owi. 

Wieczorem odbył się obiad wydany p1·..:ez Lorda 
Halifaxa na cześć Pana Prezesa Rady Midstrów, 
w którym wzięli udział między innymi Windon 
Churchill, Lord Chatfield, Sir Kingsley Wood, 

Cena :riumeru 2. fr. fr. 

Lord Snell, Lt.-General Lord l\fottiston·3, Lonl 
Moyne, Sir Archibald Sinclair, Admirał Sir Du~ley 
Pund, C.R. Attlee, General Sir Edmund Ir0n~1de, 
Sir Alexander Cadogan, Air Chief Marshal Si.· 
Cyril Newall, R,A. Butler, Generał A?ian Cart~n 
de· Wiart, Lt. Colonel C. Mac Gubbms, Lt. Sir 
Francis Humphrys, Lt. Colonel Sir Eric Cran
shaw, Major C. Bryson, M. Ivone Kirkpatrick, Mr. 
lvo Mallet. 

* .::!: 

We środę dnia 15-go listopada b.r. Pan Prezes 
dauy Ministrów złożył wizytę u Sir Kingsl·JY 
.Vooda Ministra Lotnictwa, poczcm ,-wiedził biura 
Polskiego Funduszu Pomocy, gdzie został powita
ny przez Lorda Moyne i Prof. Boreniusa. 

N as tęp nic Pan Prezes Rady Ministrów w oto
czeni u świty złożył wieniec przy pommku Niezna
!lego żołnierza. 

W południe Pan Prezes Rady Ministrów został 
przyjęty na audiencji u Jego Królewskiej 1v1ośc1 
Króla Jerzego VII-go poczem odbyło się w pałacu 
Buckinghamskim śniadanie, w którym poza Parą 
Królewską i Panem Prezesem Rady Ministrów 
wzięli udział Pan Minister Spraw Zagranicznych 
August Zaleski, Pan Ambasador R.P. w Londynie 
Edward Raczyński z żoną, Pani Chamberlain, 
Lord Halifax z żoną oraz szereg osób z otocze:11ia 
królewskiego. Premier Chamberlain ze względu na 
chorobę nie mógł wziąść udziału w śniadaniu. 

Popołudnie wype·lnily wizyty u Ministra Wojny 
Hare Belisha, General Ironsidc, Szefa Sztabu Lot
nictwa Sir Nevill i Lorda Cavan 

Wieczorem odbył się w Ambasadzie R.P. obic<l 
wydany przez Ambasadora R.P. Edwarda Raczyń· 
ski ego i Panią Raczyńską, w którym między in· 
nymi wzięli uch:iał ze strony angielskiej; Lord ha
lifax, Admirał Lord Chatfield, Winston Churchill 
1-szy Lord Admiralicji, Hore Belisha, MiHiste-r 
Wojny, Sir Kingsley Wood, Minister Lotnictwa, 
Lord Macmillan, Minister Informacji, Lord 'l'yr
rell, Lord Kcnsley, Mr. Attley, Mr. Greenwood, 
Sir Archibald Sinclair, Sir Alexander Cadogan, 
Sir Alexander Hardinge, R.A. Butler, Podsekre
tarz Stanu, Sir Dudley Pound, Szef Sztabu Ma
rynarki, Sir Edmund Ironside, Szef Sztabu Im
perialnego, Sir Cyril Newall, Szef Sztabu Lot
nictwa, General Sir Sydney Clive, General Adian 
Carton de Wiart, F.W. Ogilvie, Naczelny Dyrek
tor B.B.C. 

W czwartek dnia 16-go b.m. Pan Prez,3s Rady 
Ministrów Generał Władysław Sikorski złożył wi 
zyty Ministrowi· Zaopatl:.:enia Mr. Burgin, po
cze-m wziął udział w śniadaniu wydanym w Ho
telu Savoy przez Stowarzyszenie .Prasy Zagrani
cznej. W śniadaniu wzięło udział przeszło :S:JO o
sób między nimi jako p1:.:cdstawiciele Rządu Sir 
Samuel Hoare, Lord Macmillan, Anthony Eden, 
General Beaumont Nesbitt, Ambasador Francji 
Corbin etc. etc. 

Podczas śniadania Pan Prezes Rady Ministrów 
wygłosił następujące przemówienie: 

" Panie Prezesie, Panowie! 

Trzeba było tragicz!lych wydarzeń, które zni
szczyły mój kraj, abym mógł wziąść udział w 
dzisiejszym zebraniu w charakterze szefa nowe
go rządu polskiego. Moja obecność wśród Panów 
nie miałaby jednak znaczenia, gdyby nic to, że 
stanowi ona dowód nie:.:wyciężonej woli oporu 
Narodu Polskiego. W istocie bowiem nowy rząd 
polski nie ma żadnej innej misji, jak tylko do
chowania wierności tym, którzy polegli, aby Pol
ska mogła żyć, zachowując honor i godność. 

Z pdnym zaufaniem zwracam się do Panów i 
Ich :.:rzeszenia które-go prezesem, przez zrządzenie 
losu, jak wid-..:imy nic zawsze ślepe-go, jest Po
lak. Misja Panów jest nader delikatna. Niewąt
pliwie jest ona ułatwiona w kraju, którego prasa, 
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strzegąc zazdrośnie swej niezależności, zna tylko sady prawa i sprawiedliwości, obchodzące całą bliki Czeskoslowackiej p. Edwarda Benesza, nas
służbę prawdzie. Jednakże kampania poastępna, lu<l'....:kość. Dlatego też wysoce pokrzepiającą jest tępnie Pan Pre,:es Rady Ministrów przyjął przed
choć zgóry skazana na bezs1lnosć, stara się zm- dla mnie świadomość, że od zara-nia mego żoł- stawicieli prasy, wobec których złożył następu· 
mać moramy i duchowy front sojuszników. vv 1t,; nierskiego i politycznego życia, całe zaufanie i jące oświadczenie: 
cej niż kiedykolwiek w tej właśnie woJnie, prawa- I całe nadzieje dla mego kraju czerpałem z wiary ''Zanim opuszczę Anglię pragaę wyrazić moje 
dzonej na dwóch frontach, zwarta i zdecydowa- w solidarność przeznaczeń naszych i wielkich uznanie i moją wdzięczność za liczne dowody u
na postawa służyć będ;:ie tym prawdom oaw1ecz- demokracji zachodu. To moje zaufanie i ta mo- prze-jmości i gościnności okazanych podczas mego 
nym, na których opiera się cała cywilizacja. ja nadzieja nigdy nie zostały zachwiane. pobytu w tym kraju. Na pierwszym miejscu poz-

Dla każdego obJektywnego obserwatora staje Z tym większą też siłą wierzę w zwycięstwo walam sobie wyrazić moje głęboką wctz1ęczność 
się coraz bardziej jasne, że znaleźliśmy się na Wielkiej Brytanii, Francji i Polski. Zwycięstwo Ich Królewskim Mościom. Ich łaskawe zaintere
wielkim zakręcie historii, gdzie ludzkosć mus1 to będzie tryumfom sprawiedliwości i prawa. Mam sowanie losem mojego kraju głęboko mnie wzru
wybierać pomiędzy dwoma formami zbiorowe-go przekonanie, że to jest właśnie ten wspólny wę- szyło. Zabieram ze sobą od Ich Królewskich Moś· 
życia, zmagającymi się dziś o władztwo nad świa- zeł, który nas wszystkich łączy i w tej myśli wno- ci łaskawe słowa przychylności i :.c:achęty, ktore 
tern: między tą formą, której historycznym wy- szę toast za pomyślność Stowarzyszenia Prasy mnie bardzo wzmocniły w mym zadaniu. 
ra:2:em jest Commonwealth BrytyJsk1, lmpermm Zagranicznej''. W ciągu mych rozmów z p. Premierem, z Lor-
Francuskie i Stany Zjednoczone Ameryki; a mię· dem Halifaxem i z innymi Członkami Rządu tlry-
dzy tą formą, któreJ przykładem jest okupacja Przemawiali również podczas śniadania Sir Sa- tyjskiego miałem możność podkreślić zdecydo· 

t ·, h ł ·· d · muel Hoare, Prezes Stowarzyszenia .r oreign Aus ril, Czec os owacJ1, a następnie - po woJny wanie Narodu Polskiego i Rządu do dalszej, czyn-
najazd na Polskę. Press Association Dr. Stefan Littauer korespon· nej współpracy ze Sprzymierze.ńcami Polski: 

Polska, jej naród i jej nowy rząd, dokonały dent PAT'a, oraz sekretarz tejże organizacji. Wielką Brytanią i Francją w celu wspólnego o-
wyboru. Raz jeszcze w dziejach Polacy wolen *\ siągnięcia zwycięstwa nad siłami ucisku i zni-
złożyć ofiarę z krwi i mienia, niż ulec bez walki. W godzinach popołudniowych Pan Prezes Ka- szczenia. 
I nie ma dziś Polaka, który by nie wiedział, ie dy Ministrów złożył wizyty u Premiera Cham· Szczęśliwy jestem móc powiedzieć, że we wszy
wolna Polska może istnieć tylko w Europie zJed· be'rlaina i Admirała Sir Dudley Pound, Szefa stkich tych rozmowach, napotkałem pełne zrozu· 
noczonej i skonsolidowanej. .:iztabu Morskiego. mienie znaczenia udziału mojego kraju w pie-rw-

Przedwczesne, zapewno, byłoby dziś przewidy- * szym okresie wojny i nadmiernych jej ciężarów-
wać jak wyglądać nędzie w szczegółach ta pr..:y- ** Bylem poruszony zdecydowaną jednomyślnoś- . 
szła l!:uropa. Można natomiast z pewnością powie- Wieczorem Pan Prezes Rady Jvmustrów w w-· cią ministrów Jego Królewskiej Mości, aby pro-
dzieć że poprzez wstrząsy, miotaJące starym kon- warzystwie Pana: Ambasadora tl.aczyńskie-go, ::;ze- wadzić wojnę do zupełnego zwycięstwa i ułatwie· 
tynentem, wyłania się właśnie idea solid.arnosu ra 1\iusji Wojskowej Polskiej w Ang111 ueneru, niem mojego zadania odbudowy Armu Polskie·J, 
europejskiej. Wcześniej czy później idea ta po- Norwid.a Neugebauera, Admirała .::iwirsk1ego, aby prowadzić dalej walkę ze wspólnym wrogiem. 
łącz~ w jednej wsp?lnocie panstw wolnych ~ me- Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa pułk. dypl. Byłem szczęśliwy widząc Polskie Siły Morskie , 
~al~znych,, ~szystk1e narody, . pod~o~ząc J\ ao Kęd;:iora, Attache Wojskowego w Londynie punc współpracujące z Flotą Królewską. Je,stem dum· 
swiadomos?1 _obywa~els~wa europeJsk1ego. Czyz dypl. Kwiecińskiego, majora dypl. 11ińsk1ego, ny z powodu wspaniałej dzielności okazanej pr-:..:ez 
zresztą p0Jęc1e to me Jest n~turalne:m następst· I udał się na odwiedziny floty polskiej w jednym naszych :i:nar~nar~y :'" odważny~ P:zedarciu się z 
we:i:n duchowego, mo_r3:m_ego 1 ~a!~r!alnego roz- i z portów Anglii. Panu Prezesowi Rady MiHistrow Bałtyku 1. os1ągmęcm. pol~c.zema _się z .M:aryna~
':'oJu .. _grecko-~zymskieJ, 1 c~rze·sc1Jansk1eJ cyw1- 1 towarzyszył z ramienia Admiralicji Komandor\ ką _Bry\y~ską-, J?ozn~h ?m Jak ~aJb'.1rdzieJ 1;1przeJ
hzacJ1 t W kazdym bądz razie dla nas, l-ola1-rnw, I Thompson i z ramienia PAT'a p. Littauer i p. meJ goscmnosc1, ktoreJ okazuJą się godm speł
nie ulega wątpliwości, że to właśnie ta Europa, Vauche,r z "Illustration Frarn:;aise··. niając swe obowiązki na morzach. P1;:;y sposob
spraw_ie~liw~ 1 zje?noczona, powinna odrodzić sir; w piątek dnia 17-go listopada b.r. Pan Prezes no~ci mej inspekcji na ~?lski_ch Okr~tach Mor· 
z p~p10łow 1 gru~ow, nagromadzo~ych w naszym Rady .IV1imstrów Generał Władysław Sikorski do- ~kich ~:1' brzeg~ch Szkocłi, miałem wiel~~ pr~y
k~aJu prz~z ludzi, od k~orych uciekło sum1eme. konał przeglądu załóg O.R.P. "Orzeł" i "Wilk'' u- J~mnosc sp~tkac Jego Krol~wską _Wysokosc Ks1ę: 
N~e ?hodz1 . ~am tu b?w1e:i:n. t:Y_lko o Polskę: 0'.1 szykowanych na pokład'.2:ie jednego z okrętow c1a, Kentu 1 zaszczyt,, byc p~zyJętym przez JeJ 
"".ieko':' ~yhsmy w ~eJ częs_c1 .l:!.,~ropy przedstawi- I wojennych angielskich. Następnie Pan Prezes Krole,"".ską Wy~ok~s? Ks1ę~11ę ~{entu. ~yłem 
cielami 1 obroncam1 cyw1hzacJ1, ktora z nas u· [ Rady Ministrów udał się na pokłady łodzi pod- szczęshwy z moznosc1 naw1ązama osobistych 
czyn~ła to'. ~zem jesteś~y. Dlatego sądzimy, że wodnych "Orzeł'' i "Wilk'' gdzie udekorował k~ntaktów '.2: t3:k znako~ityrrł:i_ przedstaw~c~el~
nalezy dązyc do stopmowego, roztropnego, ale Krzyżem "Virtuti Militari" kpt. Grudzińskiego mi ~aszego kraJu, WaszeJ armu, ~ar~nark1 1 s_1l 
zdecydowanego pr.:ys~osow:ima narodow do le· i Krzyżem Walecznych kpt. Krawczyka, dowód- po~1~·trz?~ch. J'e kontakty_ otw1eraJą sz~rokie 
gal~ych form stosunk,ow rruędzynarodowy~h-, J~st I cę "Wilka''. Oficerowie i część załogi "Orła" o· m?zhwosc1 wspołpracy pomiędzy. Polską 1 An
to J~-drna drog~,, k_tor~ mogłaby uw?lmc sw1,a_t trzymała Krzyże Walecznych. Razem Pan Prezes gl~ą _ora~ ustalema lepszego wzaJemnego ::rozu
od c1ęzaru zbroJen 1 meustaJąceJ grozby rozboJ-1 Rady Ministrów wręczył marynarzom polskim m1ema się. 
Lliczych wypraw, skądkolwiek by one pochodzi- ~2 odznaczenia. W wolnym kraju prasa ma wielką silę i stąd 
ły. . . , . , Do zgromadzonych marynarzy Pan Prezes Ra· wielką odpowi~_dzialność Zani~ opuszc~~ Ang~ię 

N1_e - Polska n~e- napro~no walczym do os- dy Mimstrów przemówił w krótkich słowach dzię pragnę wyrazie ra?~m raz. J~szcze ~OJ podz~w 
ta~~1ego_ t_chu przec1"".ko d~om. wrogom; me _na kując im za okazaną d'.2:ielność i męstwo. dla }?rasy brytyJsk~~'J, dla, JeJ w:ysok1ego pozw
prozno JeJ ~tohc~, . mia,s~a 1 wsie- zostały obroco- Po odbytej dekoracji Pan Prezes Rady Minis- mu 1 prag?~ p~osic ~:i,now o ich pomoc dla 
ne w :perzy!1ę ~ JeJ kosc10ły sprofanowa~e-. . trów złożył wizytę miejscowym władzom. Nastę- sprawy moJeJ 0Jczyzny . 
Bo n~e u~z~c1e te-r?:u wzbudza to d~1elo zm-· pnie w dowództwie floty brytyjskiej Admirał 
szczema wsrod . cyw~hzow_anych n3:rodow. Wy- tl.amsey wydał śniadania na którym obecny był, 
woła ~no ob1;1rz~me- 1 ta~1. ':'str<;:t, z~ z·~mdzi admirał Książę Kentu. Przy przybyciu do dowódz-: Wieczorem Pan Prezes Rady Ministrów wy
wreszcie sumwn~e ludzkosc1 i zrozum1eme wspoi twa Pan Prezes Rady Ministrów powitany zos- głosił o godz. 20-tej następujące przemówienie 
noty P;Zeznaczen, be~ usz?zerbku zresztą dla po- tal przez kompanię konorową marynarki brytyj· przez radio do Rodaków w kraju: 
szczegolnych powołan kazdego narodu. skiej. , . . 

Trzeba podkreślić, że- kraj nas;: został głęboko Po śniadaniu odbył się przegląd kontrtorpe-1 'Drodzy Rodacy 1 Rodaczki! 
poruszony dowodami lojalności, złożonymi Polsce dowców O.R.P. "Grom'' O.R.P. "Burza'' i O.R.P. . , . . . . · 
przez mniejszości słowiańskie i żydowskie Jest "Bł k · ,, ' d · d · · d Wykorzystu3ąc moJ i Mm1stra Zaleskiego pobyt 
to nieodparty dowód że polska więź państwowa yks ta~1ca ' loczemh pbo to ~kl~ hzenpm Jep nego 1· tygodniowy w Londynie, gdzie- przybyliśmy na 

, z o rę ow woJennyc ry yJs 1c an rezes · R d J K -1 k" · M , · · d . 
wyszła nienaruszona z tej straszliwej próby któ- R d M" · t , t · d 1 · d zaproszeme zą u ego ro ews IeJ osci 1 ys 
rą jej narzucono ' a ~ 1:1_11s row t wr~ ~ ~ ocz~me~ u ka d się t O I pon ując dzięki uprzejmości Angielskiego Radia 

Moja wizyta w· tym kraju na zaproszenie R·,ą- r~:s J~CJ~ PJYW;d~e~ sięs ~a. eldu, .s i Cna~!~-, tą drogą komunikowania się z ~tarni, pozdrawiam 
du Jego Królewskiej Mości była dla mnie wys;c"· p1 do ł Jat· do ~i' urga g. z~e d -~ira. dan ie Was po bratersku, gorąco i ·L całego serca. 
PouczaJ·ąca Dzięki rozmo;om z mężami stanu i wy ~ o ia 1' wd O;dym wz1Są ku ~~aGm1ę zły S1~- Wiem, jak bardzo cierpicie pod brutalną oku· 

. nym1 nacze ny owo ca w z OCJI enera 1r · , z w . b h t t 'T · 
dowódcami wojsk mogłem z bliska stwierdzić, jak Karol Grant phacJą1 wrotgow. n3:111_ asbzeh to aters wo. .0 ;:1-
dalece nasza wielka i szlachetna sojuszniczka do- · c -~' e~z _em c~nmeJs~e ? a ers wo nasze-J r· 
cenia udział Polski w walce- 0 wspólną sprawę. ~;:* mu, k~orkeJ oddz1~łytb1ły Js1ęt c,zęsto ~am_e,. oddno-
Nie będę wylic".lal tych wszystkich pozytywnych s~ąc p1ę ne _zw)'.cięs wa. es esmy rowmez um-
korzyści, jakie alianci mogli osiągnąć z ofiary W sobotę dnia 18-go- listopada b.r. Pan Prezes m_ ze wspamałeJ ob~ony Warszawy, Lwowa, Mo· 
mojego kraju. Wystarczy że powiem, że w wojnie Rady Ministrów powrócił do Londynu i w Am- dlma, Weste.rplatte 1 ~e~u.. . . .. 
tej niema frontów O interesach partykularnych; basadzie R.P. przyjął Ministra czeskosłowackie· ~V tym m~zwy~le c1ęzk1m okresie: h1storu, w 
jest tylko jeden front, którego wschodnim od- go Hodżę. ktorym zwaliła ,się na nas olbrzymi~ yrz~~ag~ 
cinkiem zawsze i ciągle jest Polska. Rozmowy, ja- W południe odbyło się śniadanie wydane przez wroga, ?ały_ naro~ sta1:ął _wraz z. mmeJs:..:osciam1 
kie prowadziłem w tych dniach w tej dziedzime, Generała Sir Edmunda Ironside Szefa Imperial- spo1!-tamc~me, sohdarme 1 . zw~rc1e wokoł sztan
potwierdziły całkowitą jednolitość poglądów Rzą· nego Sztabu Generalnego, poczem Pan Prezes Ra- darow_ panstwowych_. Udowodził _ o~ przez to czy
du Polskiego i Rządu Jego Królewskiej Mości dy Ministrów złożył wizyty Pani Marszałkowej nem, ze Rzeczp?spohta Pols~a me Jest tylko sym
zarówno co do celów, które chcemy osiągnąć, jak Aleksandrze Piłsudskiej i byłemu Prezydentowi bole_m, _ lecz tresc1~ :e~lną, ze mamy pełne prawo 
i co do stosowanych metod. Nasze sojusze są sil- Republiki Czeskosłowackiej p. Edwardowi Bene- do zy?1a w godnosc1 i honorz~. . , 
niejsze i bardziej żywe, niż kiedykolwiek. szowi. . Chc1_ałbym wobec v\'."as stw1erdz1c z. p1:..:e-k01~a-

Armia polska, która się odbudowuje tak w Wieczorem odbył się w Ambasadzie R.P .. obiad, mem _1 z ~a~ą- mocą, 1 ~o _na ~ods~awie ro~mo~ 
Anglii jak we Francji, spotkała się ze strony na którym Pan Prezes Rady Ministrów spotka1 z an~p_elsk1m1 i francuskimi męzami s_tanu, ze me 
rządów sprzymierzonych z takim moralnym i ma- się między innymi z Ambasadorem Francji ~apro~no walczył3: Polska do ?s!atm~go tc~u z 
terialnym poparciem, jakie daje tylko braterst- Corbin, Generałem Lelong, Wysokim Komisarzem mwaz~ą wrog~. Nie na darr~o Je-J stohca, miasta 
wo broni Kanady Masseyem, Lordem Moyne, Lordem lue, oraz liczne wsie zostały obrocone w perzynę, przy 

Nasze ·jednostki morskie współdziałają już z chett, Lordem Mottistone, Generał·Marshall'em ró~n?c~Śn)'.m ~pr?fa~ow~niu jej _kościołów. , 
potężną marynarką brytyjską, ktora przyjęła je Cornwall, Generałem Beaumont·Nesbittem, płk. sm~erc, _cierI?1_ema 1 ofiary tysięcy_ oby~at~ll 
jako towarzyszy walk. za kilka miesięcy jedn:J- mar. Clarkiem, płk. Gubbinsem, Sir Williamem polskich_ me poJdą n~ marne. z krwi, popi_oło~ 
stki polskich sil lądowych i powietr:.:nych znaj- Max Mullerem, Sir Walter Laytonem, pp. Harol oraz ·.:ghszcz pows~an~e Pol~k~ ?owa,, ~pr:1wiedh· 
dą się w szyku bojowym obok sił sprzymierzo- Nicholsonem, Hugh Daltonem, łiarcourt John w~ dla swych synow i potęzmeJsza mz k1edykol-

h stonem, Prof. Boreniusem. wiek. 
nyc · Z · Z h d · · k · lk · l · Panowie! Daleki mi jest choćby cień chęci wy- * rozum1~no na . ac o. zie'. Ja, :wie 1_e zas ug1 
wierania wpływu 11a Wasze przekonania. Nie u- ** o~dal Narod Pols~1 ~ałeJ ludzkosc1. StaJąc z bro-
kryłem przed Panami nic z tego, co myślę. Mój W niedzielę dnia 19-go listopada b.r. Pan Pre- mą w rę}m,. choc1az o tyle. s,la~s~y, na d~odze 
osobisty pogląd jest taki, że ta wojna, którą nam zes Rady Ministrów był obecny na nabożeństwie bar~ar~yn,sk~ego p~chodu n3:Jezdzcow, 01;m~z1ł_ on 
narzucono, przekracza granice konfliktu pomiędzy w kościele polskim w Londynie poczem w ciągu sum1eme s"".1a~a. Nie grozę'. Jak te_go. chc1eh Niem 
narodami. Wchodzą tutaj w grę podstawowe za- dnia przyjął rewizytę byłego Prezydenta Repu- cy, wywołuJą ich obecne meludzk1e 1 obłędne po-
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stępki, a oburzenie powszechn.e, wstręt i nie..:łom-1 ry tymczas. owo rezydował w Paryżu. w_yje~hał ,in I i cała ludność tego tak piękr.e%o. miasta witała 
ną wolę walki aż do zwycięskiego końca. corpore z l'aL1em .t'rezesem Rady Mm1strow Ge·- Rząd Polski zmuszony do pełmema swych obo-

Wasza postawa umożliwiła naszym wielkim nera1em Wiadysławem Sikorskim na czele spec·\ wiązków poza granicami Rzeczypospolitej okupo
sprzymierzeńcom mobilizację i koncentrację ich l jalnym pociągiem do Ange·rs. Dworzec Mo.;J.t- wanej przez naje-źdżców. 
wojsk, sprawiając, że woj11a nie toczy się tym ra-1 parnasse w raryżu, z . którego . nastąpui . octJazct Francja była zaws·.:e drugą ojczyzną. dla 
zem na ich ziemi. Uruchomienie potężnego prze- ' pociągu przybrany był barwami polsKimi, U'c.1.n- każdego człowieka, który był godny tego miana. 
mysłu wojennego i nieprzebranych napasów su- cusk1mi 1 angielskimi. Na pożegna:.aie tl;;.ąctu lJOl- Dzisiaj jest ona dla nas podwójnie tą drugą Oj
rowców .jest już w pełnym toku. Blokada Niemiec sk1ego przybyli na dworzec JaKo oficJalm 1J1:.:;ect c ;;yzną. Wiem, że z tych nie-szczęść, które się zwa
daje wyniki jak najbardziej pozytywne. Lie:::.;ne staw1ciele .t<.ządu Republiki francusK1ej, .roctse '\ lily !la mój kraj a które zwalą się na całą Euro
i świetnie uzbrojone wojska sprzymierzone ocze- Kretarz ::;tanu w Mimsterstwie ::;praw :t.,agramcz-- pę, nasze przymierze wyjdzie w:.;mocnione. A przy
kują niecierpliwie rozkazu1 ażeby nieść sztanda· nyct1 cnampetier de· ł{ll)es, przectstawicie1 Domt;. mierze to jak również ścisła przyjaźń z Widką 
ry wolności w głąb Niemiec. H'OJskowego Prezydenta tlepuohKi, ł'rerekt .t'C Brytanią zapewnią nam zwycięstwo, które będzie 

Nic przeto dziwnego, że krwawy dyktator te- liCJl Langeron, Charge d'Aft3:ire~ rt.P. w ł'aryzu zwycięstwem najv..·.;niośle:szych ideałów ludzko
go państwa waha się i ociąga z decyzją, jakkol- 1v11nister .t!'ellks ~·ranKowsk1 1 hczm przedstawi- ści." 
wiek każdy dzień przyśpieb.:a jego nieuchrmmy ciele prasy francuskiej i ·,:agra:nicznej. 
koniec. Pastwi się on nad będącym chwilowo w Poctc.:as postoju pociągu w Le Mans dowódca 
jego mocy narodem polskim i czeskim. okręgu GE,n. ~tienne w towarzystwie l:'retekta 

Lecz nie ma odwagi zaatakować o tyle od nie- przywitał Pana Prezesa Rady MiHistrów i Człon-
go silniejszych mocarstw zachodnich. li:OW tlządu. 

Jest w tym wiele zasługi Waszej, gdyż bijąc O godz. 14,40 pociąg nadzwyczajny przybył cto 
się o Polskę, walczyliście jednocześLlie o wielką Angers. Władze francuskie oraz ludnosc miasta 
sprawę, w której obronie stoją dzisiaj sprzymie- zgotowały Rządowi Polskiemu niezwykle gorące 
rzeńcy, a która jest sprawą Europy i cywilizacji. i serdeczne p1·~yj_ęcie. Na dworcu oczeKiwah przy-

I jeżeli świat -:.:ostanie wreszcie uwolniony od bycia Rządu polskiego przedstawicieli władz z 
ciążącego nad nim od szeregu pokoleń koszmaru prefektem departamentu p. Ance·l aa czele, dowód
ustawicznych wojen i zbójeckich napadów: jeże- ca okręgu wojskowego gen. Varry, nestor epis
li zrzuci z siebie ciężar nieznośny zbrojeń; jeże · kopatu francuskiego Biskup Angers Msgr.. tlu 
li odetchnie z ulgą i rozpocznie lepszy, prawdzi- meau, Maire miasta p. Bernie·r będący jem1oczes
wie ludzki żywot, to będzie to między innymi nie Prezesem Rady UeneralneJ Departamentu 
Waszą zasługą. Maine et Loire. Deputowani okręgu Angers, Mar-

Informując Was o naszych rozmowach i ro- kiz de St. Pern i p. Perrlin i t. d . .Przybył również 
kowania:ch londyńskich, podaję do Waszej wia.- Korpus Dyplomatyczny aKredytowany przy tlzą
domości, że· nasz Sprzymierzeniec angielski, zgod- dzie polskim z Ambasadorem FraHcji p. Noe1, 
nie ze swoją wielowiekową tradycją okazał się Ambasadorem Wielkiej Brytanii Sir Howard Ke-n
lojalnym przyjacielem. Wielka Brytania stoi nie- nard, Ambasadorem Stanów Zjedt10czonych Ame
złomnie ' p1zy swoich przyrzeczeniach i dotrzyma ryki p. Drexel Biddle na czele. 
danego słowa. Nietylko Rząd Brytyjski, ale i I Przed dworcem wielki plac zapełniony był 
opozycja tego kraju oświadczają zgodnie i solen- przedstawicielami organizacji społecznych i Uu
nie, iż tak długo nie podejmą wyciąganej dys- mami ludności miasta. Organizacje byłych Kom
kretnie dłoni niemieckiej i nie zawrą z Niemca- batantów zjawiły się na placu ze sztandarami. Na 
mi pokoju, dopóki, jak oświadczył premier bry- czele ich znajdowali się generał w stanie spoe,~yn
tyjski, wszelkie krzywdy wy1:.:ądzone Polsce nie ku Theveney, prezes stowarzyszenia "Souvenir 
zostaną naprawione. Fran~ais", oraz generałowie Rondeau i Descoinga. 

Ustaliliśmy szczegóły współpracy wojskowej z W imieniu Stowarzyszenia "Amis de la Polo-
Wielką Brytanią. Na~".la Marynarka Wojenna w gne" przybyła delegacja ze swą przewodniczącą 
jak najpełniejszym braterstwie broni walczy już p. Drową Barot na czele. 
u boku potężnej Floty Brytyjskiej, zyskując peł- Pan t'rezes Rady Ministrów Generał Sikorski 
ne uzna11ie ze strony wielkiego sprzymierzeńca. wysiadłszy w wagonu i pre:ywitawszy się z amba
Lotnictwo jest odbudowywane i niedługo już lot- sadorem Noelem, prefektem i dowódcą korpusu 
nicy polscy, chluba nasza, wsławiać będą imię oraz uścisnąwszy serdecznie dłoń sędziwemu bis
Polski, bijąc się w powietrzu. Nie jest równie·ż kupowi, odebrał raport od dmvodcy kompanii ho
wykluczone, że powstaną tutaJ jednostki lądowe, norowej, następnie dokonał jej przeglądu, sk:i:ania
które razem z dywizjami formowanymi we Fran- jąc się przed jej okrytym chwałą bojową sztan
cji będą walczyć o Ojczy-.mę na wspólnym fron- darem i, po krótkiej rozmowie z przedstawiciela
cie z armiami sprzymierzonymi. Będą się bić o mi Korpusu Dyplomatycznego w salonie honoro
największe szczęście żołnierza-tułacza, o prawo , wym dworca, wsiadł wraz z członkami Rządu do 
wkroczenia utworzonych przez nich oddziałow, z oczekujących przed dworcem samochodów„ by 
ro-.lwiniętymi dumnie, gdyż zwycięskimi sztan- udać się do gmachu przeznaczonego na sieazrnę 
darami do oswobodzonej i wolnej Warszawy. · Rządu. 

Przywrócą Wam one grabioną bezczelnie ojco- Miasto Angers, znane ze swej zwykłej pow-
wiznę. Wyrzucą precz barbarzyńskiego najeźdź- ściągłości w zdradzaniu swych uczuć zgotowało 
cę. Pomszczą krzywdy wyrządzone milionom oby- przedstawicielom Władz Polskich niezwykle go
wateli polskich. Otrą łzy matkom, wdowom ora:.: rącą owację. Całe miasto wyległo na ulice, two
dzieciom, biorąc je pod swoje opiekuńcze skrzy- rząc po obu stronach drogi gęste szpalery wzno
dła. Rzucą wreszcie podstawy pod nową, wielką, szące bez ustanku serdeczne okrzyki na cześć 
a dla wszystkich obywateli sprawiedliwą Polskę. Polski. W oknach sklepów i domów widniały na-

Pozdrawiając Was jeszcze- raz serdecz/1ie \V lepki z napisami ''Honneur a la Pologne heroi'
imieniu :prez.ydenta Rzeczypospolitej, R·...:ądu Je-d- que et fidele". 
ności Narodowej oraz we własnym, wzywam Was W budynku przt,maczonym na siedzibę Rządu 
Wytrwajcie! Z Bogiem za Ojczyznę i za słuszną . odbyła się krótka ceremonia przejęcia przez Pana 
sprawę!'' I Prezesa Rady Ministrów Generała Sikor-

* skiego władzy nad nową eksterytorialną siedzibą 
* * Rządu Polskiego. 

W poniedziałek, dnia 20-go listopada b.r. Pan Przed budynkiem władze francuskie zaciągnęły 
Prezes Rady Ministrów Generał Sikorski i Pan · wartę honorową. 
1.ifaister; Spraw Zagranicznych August Zaleski · 
żegnani · przez przedstawiecieU Rządu Angielskie- * ** go i Ambasady R.P. w Londynie opuścili An-
glię udając się z powrotem do Paryżu. 

--000-

PRZENIESIENIE SIEDZIBY 

RZĄDU POLSKIEGO DO ANGERS 

Popołud·niu Pan Prezes Rady Ministrów Gene
rał Władysław Sikorski przyjął dziennika-
1~y francuskich i zagranicznych przybyłych do 
Angers i oświadczył między innymi co następuje·: 

''Zarówno tutaj we Francji, jak i w Wielkiej 
Brytanii stwierdzam stale, że oba te kraje rozu
mieją i oceniają doskonale wielką rolę, jaką ode
grał Naród i żołnierz polski, biorąc na siebie cały 
napór nawały niemieckiej. Konstatuję też, że oce-
niają one w pełni interesy Polski, będące w grze, in 

* 
** 

We czwartek w dniu 23-go listopada b.r. jako w 
dniu ru..;poczęcia przez Rząd Polski urzędowada 
w Angers, została odprawiona w miejscowej Ku
tedrze, uroczysta Msza św., którą ce-lebrował na 
zaproszenie Księdza Biskupa Rumeau J. E. Ks. 
Biskup Polowy Wojsk Polskich Józef Gawlina. Na 
Mszy św. byli obecni wszyscy Członkowie Rządu 
z Panem Prezesem Rady Ministrów uenerałem 
Dywizji Władysławem Sikorskim na czele, Kor
pus Dyplomatyczny akredytowany przy Rządzie 
Polskim przedstawiciele miejscowych wład·..:, or
ganizacji społecznych i kombatanckich, oraz licz
na publiczność. W chwili gdy Rząd po t,abożeń
stwie opuszczał Katedrę tłumy ludności w Angers 
zgotowały mu se-rdeczną owację. 

We czwartek dnia 23-go listopada b.r. o godz.. 
10-tej w· Prezydium Rady Ministrów Pan l'rezes 
rl.ady Ministrów Ge-nerał Władysław S1korsK, 
przyjął przedstawicieli miejscowej i prowincJo
nalneJ prasy, wobec których złożył następujące 
oświadczenie: 
"Obejmując biura Prezydium Rady Ministrów 

w Angers pragnę przedew~':lystkiem wyrazić Pa
nom w imieniu własnym i w imieHiu łtządu Pol
skiego jak bardzo wzruszyło nas braterskie przy
jęcie jakiegośmy doznali. 

W straszliwej katastrofie, której ofiarą był mój 
kraj, Francja stała się dla nas więcej jeszcze dru
gą Ojczyzną. Gości ona obecnie Rząd i Armię Pol
ską. Czyż nie jest to dowodem, dla tego który 
chce to zrozumieć, że Państwo Polskie me prze-s
tało istnieć, i że stanowi nadal część jednolitego 
frontu Sprzymierzonych przeciwko barbarzyńcom. 
Ten front jednolity jest jedyną nadzieją i racją 
istnienia dla tych, którzy, w Polsce walczą nadal 
będąc pr:::edmiotem męczeństwa ponad wszelki wy
raz. 

Tak samo jak w roku 1918-tym ale z konsek
wencjami 11ie-skończenie więcej ciężkimi klęska 
Niemiec jest nieunikniona. 

D:.:isiaj Polska jest prowizorycznie pod ich oku
pacją, ale czyż Niemcy lJOdczas ostatniej wojny 
nie opanowali Belgii, Serbii, Rumunii i nawet 

, ;ści Francji? 
Jaki byłby był koniec i co by się było stało z 

,arodem i armią niemiecką? 
Czy nie zależało tylko od Sprzymierzonych aby 

o tym zadecydować? 
Dzisiaj walka toczy się pomiędzy wolną ludz

kością i zbrodniczymi machinacjami narodowego 
socjalizmu. 
Toteż oburzenie całego świata cywilizowat1egJ 

już potępiło Niemcy i ich wspólników. 
Nie wątpię zresztą znaleźć również i tutaj peł

ne zrozumienie dla solidarności, która nas ią•:-zy 
::: naszymi sprzymierzeńcami. Czyż nie był to oby
watel Angers ów Jan Bodin, który jeszcze w 
XVI-tym wieku przedwstawiał już brutalności 
niemieckiej obyczaje o ile więcej łagodne Pola
ków. 

Powracam z Anglii. Pobyt tygodniowy u naszej 
wielkiej Sojuszniczki umocnił mnie jeszcze wię
cej w pewności zwycięstwa. 

Zbliża się dzień kiedy - jakiebądź ·nie będą 
doświadczenia które nas czekają, - nierozerwalna 
łąc:ność Sprzymierzonych obwieści tryumf wol · 
nych narodów przeciwko tyranii". 

· Rząd Francuski w uznaniu pełnej suwe-retmości 
Rządu Polskiego wyraził swą zgodę na utworzenie 
prowizorycznej siedziby Rządu Polskiego we Fran 
cji w Angers i w tym celu przyznał wszystkie 
prawa eksterytorialności budynkom zajmowanym 
przez władze i urzędy polskie oraz Członkom Rzą
du i personelowi urzędniczemu. W dniu 22-go lis
topada b„r. R·.;ąd Polski przeniósł się oficjalnie do 
swej nowej siedziby. 

teresy Polski jako pai1stwa silnego na Wschodzie We czwartek dnia 23-go listopada b.r. o godz. 
Europy, bez którego nie może być mowy o rów- 15-tej odbyło się w nowej siedzibie Rządu Polskie
nowadze w Europie Wschodniej i o trwałej sta- go w Angers pierwsze posiedzenie Rady Minis
bilizacji politycznej. Mówię to dziś po swej wizy- trów. Po otwarciu posiedzenia Pan Prezes Rady 
cie w Anglii skąd wróciłem przed zaledwo trzema I Ministrów Generał Władysław Sikorski złożył 
dniami i po rozmowach przeprowad·.;onych z an- następujące oświadczenie: 

* ** 
We środę 22-go listopada b.r. Rząd Polski, któ-

gielskimi mężami stanu i przedstawicielami całej ''Otwieram pierwsze posied·.;enie Rady Minis
angielskiej opinii publicznej. W szczególności z trów w miejscu, w którym przyznano w Polsce 
wielką przyjemnością stwierdziłem, że marynar- prawa suwerenne. Pragnę przy tym stwkrdzić :: 
ka uczyniła popularną w Anglii tę prawdę, iż Pol- mocą, że pogrążona dzisiaj w nieszczęściu Polsk~ 
ska musi posiadać silne podstawy morskie· na wyjdzie z tej niezwykle ciężkiej próby całkowicfo 
Bałtyku. Tak jak w Anglii byłem szc...:erze ujęty oczyszczona i w:::mocniona. Temu jedynie celowi 
serdeczną lojalnością z jaką tam byłem przyjęty, poświęcimy wszystkie nasze siły. Pamiętać będzie
tak samo dzisiaj głębęko wzruszyła mnie s·_;cze-ra I my w nas2.ych wspólnych wysiłkach, z wielkimi 
gościnność, z jaką nie tylko Rząd Francuski, ale sprzymierzeńcami, że za te czynności jesteśmr ()C} 
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powiedzialni przed narodem, który pomimo nie- J kończ? si~ p~ł~ym , tryumfe1;11 . zas3:dy prawa i dz~ałać ~ę~~e w 1~ec,z,Ywis!ości na rzec~ tyc~, 
słychanych cierpień wciąż walczy z najeźdźcą. spraw1~dh~osc1, zarowno w zycm m1ędzynarodo- ~t~rzy się b1~ą o woln?s.c ~udow, chcących Jedyme 
Wzywam Panów ażeby uczcili przez powstanie i wrm, Jak 1 w ~aszY_ch stosunk'.1~h wewnętr~nych., zyc '!' spokoJu god,nosc,i i ho11orze. , . . 
jednominutowe milczenie święta dla nas pamięć N~e s~erory~uJą Niemcy cywihz_owa~eg? swiata . Nie i_nogę_ ,za~onc~yc , tego prze~o~iema, by 
tych wszystkich znanych i nieznanych bohaterów, w1dok~em r1:1-m naszego bohater_sk1ego 1 zJednoc_zo- me stw1erdz1c, ze c~ ktorzy są wmm obecnego 
którzy padli i dalej giną broniąc do ostatniego n~go J3:k mgdy przedtei_n kr::i,Ju. Wręcz p1:~eciw- stanu. rzeczy ~dpo'!'~edzą ~a to P,rzed narodem. 
tchu niezłomnych praw Polski do niezależnego by- me, woJna ta doprowad·.li do Jego odrodzema mo- Chciałbym rowmez podziękowac Wam gorąco 
tu.'' ralnego do zniszczenia hipokryzji, jaka ciąży:a ·..:a liczne dowody zaufania i lojalności, przesłam 
Członkowie rządu powstawszy uczcili pamięć nad nim w następstwie niedoprowadzonej do koń- przez wychodźstwo na moje ręce i do członków 

ofiar wojny. ca rozprawy z odwiecznym germanizmem w Iu:ą~u Jedno~ci N~rodo~ej. D~atego _za~, ż~ jes-
Pan Prezes Rady Ministrów Generał Władysław rn1ą r ... , . . . . tesc1e prawdziwy~i patrio~ami yolsk_imi, me _b~-

Sikorski zapoznał Radę Ministrów z przebiegiem . Nie b1hsmy się przecie~ o ~WOJ~ _tY_lko _spraw~ dę do Was wyciągał ~ęk1. _Wiem, ze. uczym_cu; 
i wynikami odwiedzin Prezesa Rady Ministrów i 1 ~latego mamr praw'? ząd'.1~ dz1s1aJ, azebr _ci, ~szystko; co Jest V.: W aszeJ ~oc~, azeb~ ulzyc 
Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie. ktor~y _występuJą w r?h. sędz10w. moralnych swia- 1 dop~moc rozpaczliwemu połozcmu Macięr~y. 

Rada Ministrów zajęła się w dalszym ciągu t~, nap1ętnowah W}'.razr;ie popełmone u n3:s z~rod- ~ g~ry Wam za . to, ob~watele am~rykansc?·: 
obrad sprawą przejmujących grozą okrucicństv. mę: Mam;t, prawo hczyc na _bez~zględną i ~oJa~n~ dz1~k_uJę. Wam, ~y~hodztwu polskiemu! dz1s 
popełnianych prze.: Niemców w Polsce. sohdarnosc. A, że rzeczyw1sto~c polska me J~st ?a~w1~k&::emu skup1emu wolnych Polakow :ia 

Wreszcie Rada Ministrów pr.::eszla do załatwic- wymysłem romantycznym, stwierdza to fakt me- sw1ec1e. 
nia szeregu spraw bieżących. zbity, że ludność pozostawiona sama sobie, co Czołem Rodacy, czołem żołnierze wspólnej, 

jest chyba jedynym przykładem w historii, prze- świętej sprawy. 

""" 
ci wstawiła się jednomyślnie w entuzjastyc2ny;:;: Niech żyją Stany Zjednoczone! 

. , ~"J1·y,,;ie inwa,zji wroga, wybierając w wielu, bar- Niecn 2yj? Polska i jej Wychodźctwo w Arne-
We czwartek dnia 23-go listopada b.r. popołud- ctzo wielu wypaaKacn raczt:j '<:ti!~:::cze-nie i śmierć, ryc~! 

niu Pan Prezes Rady Ministrów przyjął Prefekta aniżeli sromotną niew-ol~. 
Departamentu Maine et Loire p. Ancel, on:.:: Am- Klika, rządząca Niemcami, jest obecnie w da·· 
basadora Wielkiej Brytanii przy Rządzie Polskim leka gorszem, niż kiedykolwiek położeniu. Odpo
Sir Howard Kennarda. wiedzialność jej za krwawą, ohydną napaść ·:ia 

Polskę, dokonaną bez wypowiedzenia wojny, jest 

* ** 
Z MINISTERSTW A OPIEKI SPOŁECZNEJ 

-oOo- bez miarr . . . . . Pan Minister Opieki Społecznej Jan Stańczyk 
Pop~łmła o~a Jedn_ak Jesz~.ze większ! ~br'?dmę. udał się do Brukseli celem wzięcia udziału w ob

Przec1ągał3: się bo~1em WOJna polsko mem1ec~a~ radach Komitetu Wykonawczego Międzyaarodo
W mom~nc1e, w ktory~ Polska była <?bezwładmo wego Związku Górników, której to org:wizacji 
1_1a: arm1:3- n_asza_ na~om_iast. bo~ykała się z :przewa~ jest czonkiem od lat 20-tu. Na zebraniu byli 0 -

za~ącym! _s1ła_m1 mem1eck1~m1_-:- rząd h1tle~ow becni pr.ledstawiciele Anglii, Belgii, ~·rancji, Ha
ski zwroc1ł się do bolszewick1eJ Moskwy, _aze~y landii, Luksemburgu i Szwecji. 

PRZEMóWIENIE 

PREZESA RADY MINISTRóW 
, ude_r~yła nas. sztyletem ,w pl~cy. O~P?~1e~ma I Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Ko

GENERALA WLADYSLA W A SIKORSKIEGO częsc łuI;>u ~oJennego, o ktoyr m~ od ?z1s1aJ ~iem mitetu Wykonawczego delegat Francji p. Vigne 
cy pode~~uJą wyprawy zbóJeck1e mia!a, ?YC dla przywitał szczególnie serdecznie Pana Ministra, DO WYCHODZTW A POLSKIEGO 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 

Przemówienie powyższe zostało na
grane na płyty i wygłoszone przez ra· 
dio amerykańskie. 

bols~ew1kow nagrodą. Przez lat dwadz1~sc1a s~c: zapewniając go, że zorganizowani w Międzynaro
go mepodle~łe~o bytu, Polska o~arła się zwyc1ę dowym Związku górnicy, byli zawsze szczerymi 
sdko dzdra?z1pec~1mt hasłomb.l~?mumzmb.u . WWrok po przyjaciółmi Polski i że teraz, gdy dwaj odwieczni 
o ro zemu ans "Ya raz ,1 ISmy ~ ram _arsza- wrogowie najechali Rzeczpospolitą będą czynili 
;1Y c~erwoną armię. Narad po,lsk1 okazał s1~ ska- wszelkie wysiłki aby Polska od·.;yskała swą nie-
1ą mezwruszoną, wo1:>ec prob rozsadzema ~o podległości. w imieniu wszystkich organizacyj 
przez pr?p'.1gandę k?~i~ternu. Tr".l~-ba było dop!e- górniczych p. Vigne obiecał Palm Ministrowi 
ro Trzec1eJ Rzeszy ~ JeJ wodza, k~ory_ sa!l_l wyrosl Stańczykowi pomoc w jego pracy dla dobra ludu 
na walce z komumzmem aby w1ęceJ mz polowe 1 k" 

k · d · st 1 · · · po s 1ego. 
naszego raJu ~y ac a mowi: . . Pan Minister Stańczyk dziękując przewodnic:~ą · 

Rodacy! 

Tak to ~rzee1~ Rzesza toruJe drag~ WOJUJące- cemu przedstawił delegatom rozpaczliwe położe·-
Pozwólcie, że zwracając się do Was po raz pier- mu komumzmow1 d~ serca Europy. ~~eda to po- nie ludności polskiej pod okupacją niemiecką i 

wszy, jako Szef Rządu Jedności Narodowej, od- zytywnyc~ rezulta.tow w Pol~ce gd„1e lud .J€.St sowiecką, zwracając równocześnie uwagę na cięż· 
dam .hołd najgłębszy nai:.zemu Wodzowi duchowe· fa~atyc~me :pyzyw1ązany d_o OJ~zyz~y._ Trzeba :1: kie położenie 120_000 uchodźców polskich. Pan 
mu Ignacemu Pade·rewskiemu, którego i Wy ota·· t~h stw~erdz1c stanowcz?, z_e J:Iitler 1 Jego wsp?ł Minister w konkluzji oświadczył, że jedynie zor· 
czanie czcią powszechną. Jest to nietylko mój o- wmowaJcy chpą rat<;>wac s1_efoe za . cenę stopmo· ganizowana pomoc ze strony wolnych narodów 
bowiązek moralny, z którego wywiązuję się z ra- wego skomunr.lOwama, a więc za cenę zupełnego . , 1 d , , 1 k d k f l· 
dością Jestem ponadto przckona;1y że krok ten . " . .. . kł d ł , t . moze uratowac u nosc po s ą o atastro a . . . . . . . - , . zmS:.,,czema 1 roz a u w asnego pans wa 1 na- ·n eh nastę stw zbliżaJ·ące · się zimy 
zbhzy nas do s1eb1e odrazu, mimo dzielące nas rodu. Ci wiarołomcy pozbawieni wszelkich skru- Yp b pp M" · t 0J · k" S 1· · Stan'_ 
O I • . • ' • • o yt ana mis ra pie i po ec::meJ 

ceany. . . , . pułow, kap1tuluJąc przed bolszewizmem, me za- cz k Bel ii . otrwał dwa dni 
Zasługi h~storyc~ne. wychodzst~a polsk~ego Y,: wahali się narazić na zagładę dorobek cywiliza- Y a w g P · 

~m~ryce PolnocneJ, Jego ~ezgrampzn::i, o~iarnos~ cyjny niezliczonych pokoleń. 
1 mesłabnące przyw1ązame do z1em1 OJczysteJ, Ten niecny spisek stwierdza że zarówno Hi'. 
zna·ne są dokładnie i ~en~one należy~ie· przez Pre- kr, jak i Stalin okłamywali cynicznie swoje lu
zydenta RzeczypospohteJ, przezemme oraz przez dy. A, że sojus·.l bolszewizmu z Trzecią Rzeszą 
R~ąd. ~asługują on~ na s,z~~er~ podziw i u~n:3-1_1i~. posiada głębsze podstawy, więc też i wynikające 
Nie mogłbym atoh zwrocie się do Was dz1siaJ, stąd groźby dla ludzkości są daleko poważniej
jak do braci, gdybym nje był p~·~ien: że Z?ą~a- sze·, niż się na ogół sądzi. Do niczego bowiem in
my do tych samych celow, choc1az meraz 1dz1e- nego nie dążą ci oszukujący się wzajemnie "alian· 
my różnymi '.fragami. . . . . ci'', jak do zagłady chrześcijańskiej cywilizacji 

I tak _Wy, ~ako Amerykame, ~iez~lezn~e _. od po· zachodniej i do objęcia władzy nad Europą, a po
chodzema, _wiary !u~ przeko~ama, Jestesc1_e ro:v- 1 tern i nad światem. 
norzędnym1,. ara~ sw1adomym1 swych obowi~z.kow I Jakkolwiek Polska jest dzisiaj zalaną przE.~ hor 
obywatel'.1m1 P,anstwa. ~e same zasady zam~erza- dę wrogów, którzyby chcieli z.niszczyć ją mate
my zreahzowac w noweJ Polsce, przywracaJąc w rialnie i unicestwić jej hardego ducha - wierzę 
niej wolność polityczną i sprawiedliwość społecz· niezłomnie w końcowy tryumf i ostateczne zwy
ną. Taki bowiem dług zaciągnęliśmy wobec ludu cięstwo. 
polskiego, a ja, obejmując ster Rządu, ślubowa- Tu, na obcej, lecz przyjaźnej nam ziemi, przy
łem, że go spłacę. Pragnę gorąco, ażebyście· wie- gotowujemy i ::bieramy na nowo w pełnym poro
dzieli, że nie są to słowa rzucone na wiatr. Za- zumieniu ze sprzymierze11cami,' wojsko polskie, 
mienią się one w czyn we właściwym czasie. którego pierwsze jednostki witałem przed kilk•1 

Wasze Państwo jest dobrowolnym zjednocze dniami. Otóż mogę wam powiedzieć, że żołnierze 
niem wolnych organizmów państwowych, do c.. e- polscy ćwiczą się z takim zapałem, że tam, gdzie 
go i my ·na Kontynencie· dążyć musimy. Nowa na ogół potrzeba trzech miesięcy wyszkoknia, 
Europa, która wyjdzie z tej katastrofy zdobyć tu wystarc.::y parę tygodni. Z takim żołnierzem 
się będzie musiała na rozwiązanie tego najważ- sukces jest pewny. Moim natomiast będzie zada
niejszego zagadnienia. I, albo się stanie zespo~em niem, ażeby armia polska nie gołą piersią, ale w 
w którym każdy Naród odnajdzie swą drogę lrn pełnym uzbrojeniu nowoczesnym skonsolidowana 
wielkiej przyszłości, albo zginie. Jest to jedyna i przygotowana należycie do walki. ruszyła w 
droga, która prowadzi do rzetelnego współżycia pole. 
narodów, gwarantując im istotne bezpieczeństwo Wierzę natomiast święcie, że nie tylko Polacy 
i trwały J?Ok~j. D~prowad~i ona do powszechn~go uozostali w kraju, jak i ci na wychodźstwle w 
~yzwolema sił t~orczych 1 konstruktyv,rnych, Jak Europie·, ale i Wy, obywatele amerykańscy, po-
1 pełnego · rozkwitu. chodzenia polskiego, przyczynicie się walnie do 

Wielkie i krwawe ofiary, które poniosła Poi- odbudowania demokratycznej, prawej i sprawie
ska, ulegając chwilowo w nierównej walce, nie dliwej Polski. Bo nie jest to tylko sprawa wyłą
mogą spłynąć na marne. Nie na marne leżą w cznie polska, ale sprawa i obowiązek sumienia 
gruzach stolica P,aństw~,. ~ia~ta ~olski~· i . mias- 1 l1;1dzkiego. Z naj~łębs~:ym szacunkiem odnosimy 
teczka, Zam_ek ~rolewsk1 1 Swiątyme Pans_lne, pod się do neutralnosci, obowiązującej w Waszym 
czas, gdy w10sk1 zostały spalone doszczętme prze..: kraju. Wasz Dostojny Prezydent powiedział słu
}Jarbarz,:~s~i.ch 1_1ajeźdźców; nie· na próżno walczy- j sznie jednak, że myśli i uczucia nie mogą być neu
ła ludnosc 1 zołmer~~ polscy po bohatersku, do os- 1 tralne. Zniesienie zaś embargo, chociaż nie je:~t 
tatecznego tchu. BoJ, rozpoczęty przez Narad pol- sprzeczne z prawem międzynarodowym o neutral
ski w imię obrony najwznioślejszych ideałów, :.:a- [ ności jest jednak klęską Niemiec hitlerowskich 

Wydawca: Polska Agencja Telegraficzna. Tłoczono w Drukarni "Polaka we Francji" 

-ooo-

GRUPA POLSKA 

POROZUMIENIA PRAWNICZEGO 

POLSKO - FRANCUSKIEGO · 

Dnia 16 listopada 1939 r. odbyło się w Paryżu 
pod przewodnictwem p. Dr . . Zygmunta Gralińs
kiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, zebranie przebywających 
tu prawników polskich, na którym postanowiono 
odnowić działalność Grupy Polskiej Porozumie· 
nia Prawniczego Polsko-Francuskiego. Zebranie 
przedyskutowało zasady programu prnysziych 
prac Grupy Polskiej poczem na prezesa wybrano 
p. Podsekretarza Stanu Pr. Zygmunta Gralińskie
go, na wiceprezesów: pre·zesa Najwyższego Try· 
bunału Administracyjnego Dr. Bronisława Heł
czyńskiego i mec. Zygmunta Nagórskiego, na 
członków zarządu pp .. mec. Wacława Bitnera, mec. 
Dr. Hermana Liebermana, Dr. Władysława Kul
skiego i Dr. Mieczysława Szerera. 

W dniu 20 b. m. na zebraniu Zarządu Grupy 
wybrano na Sekretarza Generalnego p. Dr. Wła
dysława Kulskiego oraz utworzono trq sekcje: 

1. prawa międzynarodowego publicznego pod 
przewodnictwem mec. Zygmunta Nagórskiego. 

2. prawa międzynarodowego prywatnego pod 
przewodnictwem Prrnesa Najwyższego Trybuna· 
łu Administracyjnego Dr. Brnnisława Hełczyń
skiego. 

3. prawa polskiego pod przewodnictwem mec. 
Dr. Hermana Liebermana. 

W sprawach grupy należy się zwracać do kie
rownika Sekretariatu Attache Ambasady p. Ka
zimierza Sośnickiego - Ambasada R. P. w Pa
ryżu - 1, rue de Talleyrand. 

-oOo-

Redaktor Tadeusz święcicki. ____ , ________ ,. 




