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Poz. 2. Uchwab. Rady Ministrów z dnia 2 sty· 
.cznia 1940 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Ministrów z dnia 17 października 1939 r. w spra· 
wi·e organizacji Władz Nia.cze.Jnych i spo~obu ich 
urzędowania oraz zakresu, działania Ministerstwą. 
Sprawiedliwości. · 

Poz. 3. Zwolnienie · Prezesa N13,jwyższej · Izby 
Kontroli. 

Poz. 4. 
KontrolL 

Cena numeril : 1 fr .fr. 
Prenumerat,:i. kwartalnu wynosi: 20 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową we Francji: 23 fr; fr. 
Z przesyłką pocztową ~11,gra11icę: 28 fr. fr. 

awans oficerski tych pod1:horążych, którzy odby· 
li kampanię w Polsce i posiadają dobre kwalifi
kacje służbowe! Przygotowuję równie·ż celowe uży· 
cie nowych podchorążych, na stanowiskach oficer
skich po ukończet1iu przez nich szkoły z. wynikiem 
dodatnim: Na awans nadejdzie czas w momencie, 
w którym odrodzone nie tylko z formy, ale i z :lu· 
cha wojsko polskie przejdzi'e pierwszą próbę og· 
niową. Zaznaczam równocześnie, że chwila ta 
moze poz.bawić tych oficerów i podoficerów posia· 
danych przez tiich stopni, którzy nie okażą się ich 
godni. 
Uznałem również, iż nie mogą pójść w zapom

nierua czyny wyjątkowego męstWil., dokonane 

Prenumeratę przyjmuje Księgarnio. Polska w Pa
ryżu (Libmirie Polonaise a Paris) 123 bis Bd. 
St. Ge·rmain (VI ar.). - gdzi'e również można 
nabywać pos:czególne numery. 

Poz. 4. 

MIANOWANIE PREZESA NAJWYtSZEJ IZBY 
KONTROLI 

Do Pana. 
TADEUSZA TOMASZEWSK~EGO 

Na podstawie art. 13. ust. c. Ustawy Konstytu· 
cyjnej mianuję Pa.110. Prezesem Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Prezydent Rzeeczypospolitej 
(-) Władysław Ra.azkiewicz 

Pignerolle, dnia 22 grudnia 1939 r. 

-oOo-
Mianowania Pz:ezesa Najwyższej Izby przez poszcrególnych dowódców i żołnierzy w :iie· 

s".lcżęśliwej kampanii wrz~niowej i październiko· 
wej. Im cięższe były okolicznoścJ, tym bardzie~ • 
godną jest uznania niezłomna w nieszczęściu c~10- ~=====~=====~==~~=~ 

DZIAŁ URZtDOWY . . 

-oOo

Poz. 1. 

ROZKAZ NOWOROCZNY 
NACZELNEGO WODZA 

Z DNIA 31 GRUDNIA 1939 R. 
DO WOJSK LĄDOWYCH, LOTNICZYCH 

I MARYŃARKI. 

ta żołnierska. Jej wzorem pozostanie nam na zaw· 
sze dowódca dywizji wielkopolskiej Generał Fran· 
cis7lek Whd który śmie~lnie ranny w bohater 
slciej walce trwał do ostatniego tchu na posterun· 
ku wodza, wydając celowe rozka::.1y, jak na wzo· 
rowe·go żołnierza pr:zyst;iło. 
Zarządziłem opracowariie trybu postępowania. 

w jakim będą, nadane Kl'zyże. Virtuti Militari i 
Krzyźe Walecznych za kainpanię polską 1939 ro· 
ku. 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 
-<'00-

l'RZEMóWIENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

WYGLOSZONE W DNIU NOWEGO ROKU 1940 
DO RODAKOW 

z rozgłośni polskiej, Radia w Paryżu. Nowe pułki otrzym:iją niebawem, ofiarowaru· 
im przeż. Jl}iaata francuskie chorągwie i sztanda 

~łnier:ze! ry. Oby Bóg nam dał p~ieść ja co rychlej d~ .. - W wyjątkowych ".:iaiste warurlka.ch.~rzyszło nam 
w pr,ededniu Nowego Roku ·zwracam się do tnnę~onego kraju. Oby rowa.dzlły Was zawaZt d·-isiaj, Rocilcy, ~tać Npwy ~k. Ogtomna wtęlJ~ 

waa z gorącymi iy.cze-nip.mi a.by był dla nas ro- do zwycięDtwil, powiew~ąc dilmt11c priy wejścit.. szose narodu powita go pod :,arzmem barbanyn 
klem. walki zwycięaki~j i pówrotu do kraju oswo· do Polski wolnej, wielkiej i szczęśliwe1. skich najezdź<!ów, wśród ruil!- swyc~ domostw, 
bódżonego od tyranii wroga. najczęściej o głodzie i chłodzie. Inni znowu ze 

Rok miniony był nam -niestety ·rokiem klęski i Naczelny Wódz skurczem nostalgii w sercu, zda.la od ojczrzny, _?d 
to klęski : niebyWałej, oi\&Z sJ:rl!-szliwego upa~ku. (-) Qenerał 8:iJror.ci!ci naszy_ch ~mi mias~1 .od swoich _domów 1 r~m~ 
Jeśli nadchodzący ma nas dzwigać z otchłani w oc::.!eJuwac będą chwth, w któreJ wedle o~~ecż 
jaką, wtrąciły Polskę nasze błędy, musimy się zdo- -oOo- ne·j tnadycji na zegarze d2iejów nowa ~ybiJ~ go· 
być na wysiłek ogromny i na każdym posterunku dzina. W tej chwili każdy z nas rozwaza. przes;,;-
nic szczędzić poświęcei1 osobistych. Poz. 2. tość i patrzy w przyszłość : Niech ten rachune~t 

Nowe wojsko polskie musi w czasie krótkiln UCHWALA RADY MINISTRóW sumień· oczyści. nas i ulepszy, niechaj doda nam 
zdobyć pełną -:.:wartość, tężyznę momlną i spraw- otuchy i mocy wytrwania,. . . 
ność techniczną, tak wysoką, ażeby sprostać cięż· Z DNIA 2 STYCZNIA 1940 R. Jakież to uczucia napełniają serca, jakie· myśh 
kini wymaganiom wojny nowoczesnej. Jest ona W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY Ml snują się w głowach Polaków w tę tak osobliwi\ 
odmienna od wojny 1914.-1918 roku - t11k jak NIS'rROW z DNIA 17 PA2DZIEH.Nll{A 1039 IV Noworoczną noc? 
tamta różniła się msadniczo od wojny 1870 rok~. W SPRAWIE ORGANIZACJI WLADŻ NACZEL· ' Na wilii w~ród nas~ych „żolńierzy? w jed11ym z 
Przykłady stworzone w roku 1939 na wschodzie naszych obozow we FrancJ1, z oczu ich, z oczu, co 
niestety w warunkach zbyt korzystnych dla 'Niem· NYCH I SPOSOBU ICH URZĘDOWANIA ORAz. bodajże nie za.błysną uśmiechem wesela, póki na 
ców, nie mogą już znaleźć żadnego zastosowania ZAKRESU DZIAŁANIA MINISTERSTWA zwycięskich pobojowiskach nie pomszczą dozna· 
na froncie zac~odnim. Pracując nad tym wytrwa- SPRAWIEDLIWOśCI nycp. krzrwd, czytałem t~oskę P~YID: dzierż:1:cą n~d 
le, ażeby armia polska otrzymał~ nowoczesny myslą o ich wła1mym, tez pt:tecie me lekkim losie 
sp,::.:ęt bojowy, pragnę uczynić z niej potężny in- Uchyla się uchw1'.lłę Rady Ministrów z dnia 17 żołnierskim. 
strument ofanz~y„ Jestem pevyny, ~e sprzęt ten października 1939 r. w sprawie orga~izacji. wład2 · A_ gdy przrchodzą wieści i listr z kraju, tryska 
otrzymamy wkrotce od Sprzym1erzenców, którzy naczelnych i sposobu ich ux:.:ędowama, o ile do· z mch bezmiar serdecznego umiłowana tego na· 
prac~jąc sk~tecznie 11ad zwię~szeniem swep'O po- tyczy ·ustanowienia działu prawnego w Prezydi~m szego w?jska i żarlhv_a tęs~no~ za tą a!'fflią~ co 
tencJału woJennego, podwoih w roku ubiegłym Rady Ministrów i określenia jego zakresu dz1a· znowu, Jak po tyle·kroc w h1stor11, z dalekich ziem 
produkcję·swego przemysłu wojennego, zwiększ.a· łania dążyć będzie do Polski, do ojczyzny dzisiaj krzy-
jąc . fabryki1cję sa~olótów . czterokrotni~. A poz- Mi~isterstwo Sprawiedliwości , poża. zakresem żarni prz~drożny~h grob?w i zgliszcze~ ~ożar?w 
W<?h to. nam w. ~az1e, po~:.:~by na całkowi~ą sam~- działalności, prz~widzianym w obowiązującycl1 znaczonE:J, · do teJ 1~aszeJ Rzeczzyospoht~Ji. która 
dzi~lnosć w _boJu, zapc?W~iaJ~c 11am nat~mia.st· ~~- ustawach, prowadzić będzie agendy Wydziału zno~, _Jak po tyleltroć powstame z popto o~, by 
szosć tec~ntczną nad goruJ~cy~ ~ teJ dziedzmi~ Prawnego Prt;·~ydium Rady Ministrów, .Prokura krwią i _potem swych synów z~os~ona,. ~1er2ać 
nad na.nu w Po~ce przcc1wmk!e:m, zaoszczęd_zi torii Generalnej orat współpracować będzie Wt ku n~weJ, c.o raz to doskonalszej w1clkosC1 1 coraz 
krew polską, przelewaną, tak obficie przez narod wszystkich sprawach prawnych z innymi Minis· to w1ększeJ potędze. 
w obro1:1;ie niepo~l~głości. ~~n~si s!ę to zarówno tcrstwami, jak również z Radą Narodową Rz:~ W tej bratnich uczuć _Komunii,, w.tej wymi~nie 
do armu lądowej i morskieJ, Jak 1 do floty po· czypospolitej Polskiej. tęsknot, . co po przez łancuchy gor 1 rzek dolmy, 
wietrznej. Postęp techniczny, który wywołał dzi· po prz:ez sprzymierzeńcz~ okopy i linie wrażych 
siaj prawdziwą r'ewolucję w metodach prowadze- j -o O u- ·.:asie·ków, na przekór nędzy i uciskowi - czy też 
nLa walki i był u podstaw chwilowego tryumfu 3 twardej doli żołnierskiej, rwą ku sobie niepow-
niemieckiego, będzie nam służył w przyszłości. Poz. · strzym:anie w długie z:mowe wieczory, świadome, 
Posiąść ponadto musicie grU11tąwnie umiejętnQŚĆ ZWOLNIENIE PREZESA NAJWYiSZEJ IZBY że gdy noc wydaje· się :najczarniejsza, wtedy nad-
p~a~tyczną posł~giwau~ ~ię tymi środkami ~~1- KONTROLI chodzi świt: pełne wiary w lepsze jutro·- te.:i 
k1, J to w tempie przysp1es~nym. KorzystaJcl~ rok nowy, symbol odwieczn~go zwycięstwa odro-
więc z każdej minuty, by opanować wszystkie tlr Do Pana dzenia nad śmiercią, dobra nad złem. W tym mi· 
niki wied~y ~4:>jskowej. K?x~~stajcie .z br,at~rskiej Generała JAKUBA KRZEMIEiq,SKIEGC łosnym zjednoczeniu wszystkich !3'~rc. polski~~ 
pomocy, Jak1eJ Wam udztela.Ją Wasi dosw1adcze- Prezesa Najwyższej I:..:by Kontroli · wid:&ę wyraz i rękojmię zarazem mesm1ertelnosci 
ni koledzy francuscy i angielscy. Niechaj wybija - narodu. 
ją się y. ~oś:ód Was najgodniejsi i jak najbard~i~j Na podstawie art. 13-, ust. c. Ustawy Konstytu- Albowiem naród, ·to nie but:i, ufna w przewagę 
":artosc1ow1 .. Dr~ga do aWS;15ÓW 1 do odpowiea- cyjnej zwabiam Pana Generała z urzędu Preze- przemocy i gwałtu nad duchem i spra.wiedliwoś· 
mch stanoJ\'1sk ;iest dh. kazdego ~ W3:3 otwarta. sa Najwyżi;zej Izby Kontroli. cią, nie żądza prymitywnego stada. ludzkiego, 
Decydo~aą o tym bę~e wyłąc_zme . wiedza, eh~- Prezydent Rzeczypospolitej sycenia się cudzą krzywdą, nie solidarność ban· 
rakter 1 oparte na ~uch zasługi bo:Jowe. Narazte (-) Władysław Raczkieu,:cz dyckiej szajki, żądnej łupu kosztem łez dzieci, 
w.strzymuJę . w~zystk1; awanse - na~~t . uzasad- grozy kobiet i p011iewierki starców. 
nione posumęcia wyrowłlaWc-.?e - od siebie same- Pignerolle, dnia 22 grudnia 1939 r. Naród to najwspanialsza postać miłości bliź-
go poczynając. Kaz,ałem jedynie przygotować -o O o- ' 
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nie·go, to wykwit najsz:::ytniejt.zych tradycyj i A w~taliśmy Cię przecież t:ik szcze1:.:e. Zabra· 
kultury, w obronie których, my, Polacy, walczy- taś nam najpir·rw Ojca, Chrześcijaństwa, wicUdc-
1.;:;my od zarania dziejów, walczymy dziś ramię w go Papieża Piusa XI, niezrównanego przyjaciela 
rn._1ię z wielkimi d~mokracjami zachodu i wal- .t'olski. A może lepiej, że nasz Papież !lie- dożył 
c~;y.! będziemy zawsze, póki tchu starczy. tej chw~li. kiedy Jego ukochana Polska stała tnę 

~fa.ród, to nie polip, wysuwający łapc.:.:ywe mac· łupem rozbójników, kiedy fałszywi prorocy, łamiąc 
ki w głąb innych zbiorowości. ludzkich, to :1ie słowo sięgall po nową dla poga:nskiej swastyki 
szpiegowska sieć, dążącą, do ich rozk1adu, ale przestrzen życiową, giosząc tałsz biologiczny, ro.
wierni synowie Maci·erżY. a ·zarazem lojalni oby- sistowski i historyczny. 
watele krajów, które im ufnie dały gościnę. Roku 1939! O to najbardziej maniy żal do Cie-

Czy spojrzę na tysiączne rze-sze Polaków we ble, ża p1:.:yniosłeś klęskę Ojczyźnie ·Llaszej. W Jc•l
Francji, śpie~::ąC'a pod sztandary z ·hasłem: "Za nym z twoich miesięcy, we wrześniu, postar.:cłis
waszą i naszą wolność" na ustach, czy też na mi- my się o lat piętnaście. Przeżywaliśmy bombar
liony Amerykanów i Kanadyjczyków polskiego dawanie miast, i wiosek bezbronnych, widzieliś 
pochodze11ia, cz,y na tyle· innych ośrodków Polo- ,ny mordowanfo kobiet i dzieci. niszczenie świą-
nii, rozsianych po całym świ<!<!ic, ws-.:ędzie nie tył- tyń. . 
ko z wdzięcznością stwierdzam gotowość do o(iar I wypada nam z prorokiem wołać: Sluch:i.jc:e 
i poświęceń dla Polski, ale z dumą widzę ludzi, - zaklinam was - wszystkie narody, i patrzcit 
którzy potrafili zdobyć sobie poważanie i zaufanie na mój ból: otóż dzięwice moje i młodzieńcy moi 
społeczeństw, wśród których osiedli. Ludzi, wśród odeszli ode mnie do niewoli. 
których nie lęgnie się zdrada, którzy podob::iie, O tak, - przypomin.'.l mi się pewna plaskorzcż
jak Polski1 cała zrośli się z ideałami chrześcijań- ba asyryjska - czy to z roku 1939 przed naro
stwa i dobrze pojętej wolności tak mocno, że ani dzenicm Chrystusa, czy też moż~ z twojego smut· 
złudne miraże panowania nad innymi, ani zatrute :iego panowanh? Czy to w Niniwie ją odkryto -
opary -:.:biorowej żądzy rabunku i zniszczenia nie już nie pamiętam - czy też przed trzema micsią
są i nigdy nie byłyby zdolne sprowia.dzić ich z cami rzeźbiono w jednej ze stolic europejskich·: 
drogi uczciwości, szlachetności i honoru. A~yryjczycy SenaheriJb:1 prowac}..:ą jeńców do 

------------------· --
gust Hlond nadesłai następujące pismo do Pana 
!'rezydenta Rzeczypospolitej: 

Rzym, dnia 18-go grudnia 1939 r. 
Dostojny Pank Prezydencie! 

Pozwalam sobie przeshć Panu Prezydentowi 
serdeczne życzenia błogosławionych świąt Bożego 
Narodzenia i wsze.Jkich łask bożych w nowym ro
ku. Dla umęczonej Polski ::aś i dla narodu wal
czącego o swą wolność 'i o swe pn.1wa składam na 
ręcd Pana Prezydenta gorące życzenia rych;::?go 
zwycięstwa i odbudowy Rzc·czypospolitej na 2:1-

sadach sprawiedliwości. 
Nie przestaję się modlić do Wbcz,:ego Par:~ 

w:cków za pośrednictwem Królowej- Pol::ki i świę
tych naszych patronów o ostateczny tryumf mię
dzynarodowy sprawy polski~j i o pomyślne prze
niesienie najwyu.·.:ej władzy Rzeczypospolitaj i 
jej godeł w granice swobodnej ojcz.yzny jEszczc 
przed końc.?.m rolm 1940. · 
L:p3ę wyrazy r..-.1jglębszego szacunku i poważania 

(-) August Kard.. Hlond 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
NACZELNEGO WODZA I RZĄDU 

Gdziekolwiek więc biją polskie serca, niechaj i1iewoli. Mężczyźni niosą. każdy dzban wody i pa
zabiją wiarą, że życzenia, które Wam z g~ębi du- <!zkę, prawie dwudz.iestokilową - niewiasty w Składając życzenia Noworoczne Panu Prezyde:,
szy przesyłam, co rychlej się spełnią - że ten .. ·anuonach tulą swe dzieci - a tych co chat opu- towi Rzeczypospolitej, Naczelny Wódz i PrP.zes 
Nowy Rok zbliży nas do siebi~, do Boga i do Zwy- ~cić nie chcie-li, przybijają żołdaki dzidami do Rady Ministrów Gene·rał Władysław Sikorski wy-
cięstwa. ziemi, Asyria to czy Europu.? Byłeś Ty rokiem głosił p1:.:emówienie treści następującej: 

-o O o-
. chrZ'e.ścijań~kim, czy też może asyryjsko-pogaij- "Imieniem Rządu Rzeczypospolitej oraz w imie-
skim? , niu Armii składam Pnnu Prezydentowi z głębi ser-

P R Z E 'M ó W I E N I E 
PREZESA RADY MINISTRóW 

GENERALA WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 
WYGLOSZONE W DNIU 1 STYCZNIA 1940 H.. 

DO CZLONKóW RZĄDU 

Nie żałujemy Cię ___..: odejdź do grobu! ca płynące szczere życzenia Noworoczne. W tej 
Za twoich to dni dokonano potwornej zdrady. przełomowej dla nas wszystkich chwili życzenia 

Pogodził się He·rod z Piłatem, połąc.~yły się dwa oficjalne łączę z osobistymi pod adres.em Pan(~ 
totalizmy ku zgubie narodu znaczonego znakiem Prezydenta i Jego Dostojnej Małżonki. Czynię to 
Krzyżia. świętego. celowo i z przekonaniem, że jedynie tylko jak 

Z:i. twojego żywota, Roku stary, łamano prawo najdalej posunięta solidarność Rządu i Pana Pra
Bcskie natural!le i objawione w Dziesięcior!:U zydenta w.pewni triumf bronionej przez nas sprn· 

Dwie przesła11ki rozstrzygają o celowości na- Przykazań. Dziesięcioro Przykazań Bożych _ to wi.e w co nie.:.:achwianie wierzymy. Rząd nasz jest 
szej pracy; pojętej nie jako służba dLa. jednego podstawa etyki, rusztowanie Państw i Narodów. rządem sumienia narodowego. Je-st nim z woli Na-
człowieka ani nawet grupy ludzi, a jedyniP. jako Lamano je od poc-.-:ątku, który tak brzmi: Jam radu, który pokłada w nas wszystki'e swe 11adzic· 
najszlachetniejsza służba dl~ Polski. jest Pan Bóg twój. Nie będziest miał bogów cu- je. Mamy pełne poczucie odpowiedzialności his· 

Pierwsz,3., to szc.:.:erze i stanowcze zerwanie z dzyc:h przede mną. Lamano jawnie przykazanie torycznej, która ciąży wskutek tego m.1. rządzie. 
rządami pozbawionymi wszelkiej kontroli działa- czwa~-ta, piąte.i ~zóste i siódme, : a przeciwko po- Zgodnie natomiast z wiekopomnym poslaunict
jącymi poza, a 11awet ponad opinią publiczną Na- gnębionym mowiono tiałszywe świadectwo. Nic: wem Rzeczypospolitej stwierdzamy z mocą wobec 
rodu. Wide było przyczyn, jak na to ,wskazują tylkc;,. pożądano, ale zabierano naprawdę służbę i Pana, że Rząd powołany pr:.:ez Niego - zaufania 
ogłaszan<l obecnie dokumenty, naszej straszliwej domy i sprzęt i narzędzia bliźniego swego i wsze!- tego nie zawiepzie. Wyzwolenie Narodu Polskie-
klęski. Winnych osądzi historia era~ Naród, po- ką 1:.:ecż, która jego jest. go ze straszliwej 11iewoli je-st Jll'.lszym jedynym 
noszący w następstwie tej klęski bk:ropne ofiary. To sWo się za wiarołomnych dni twoich, Ro- celem. Celem, dla którego jesteśmy gotowi wszy-
Jedną z jej głównych przyczyn, był niewątpli- ku stary. stko poświęcić, o którego zrealizowianie walczyć 

wie potępiany przez spolecżęństwo, system rzą- N~~ żałujemy cię_~ 1-fi w przep:iść! Niech imię będzie niestrudzenie Rząd, zachowując ~awsze w 
dów. Doprowadz~ł on w Polsce· do zu~ycia energii twoJ~ bę~zie wymazane r przekreślone. pa.mi~~i .~ jąt. ~edynie .~łu~ą bo~~~erskk,o Naro
narodowej w na.jniewłaściwsżym kierunku i do Lecz me! Bądźmy s)lt1wiedliwi. Nie będ~iemy du. Bić się będzie o to samo wkrotce Vf OJ!:ika·Pol
zaniedb:lń, nie dających się szybko odrobić, w nad tobą łamali świe<:y ekskomunikacyjnej. Prze- skie u boku Armii Sprzymiei:.:onych. 
dŻiedzinie politycznego, gospodarczego i czysto cież i Ty byłeś rokiem chrześcijańskim, odkupio- A że sprawa. polsk.'.l jest dzisiaj sprawą cywi· 
wojskowego przygotowania do· wojny, którą od nym najdrozszą Krwią Zbawiciela. Niech Ci Bóg lizacji, że jej triumf będzie triumfem nad barba
dawna obmyślał przeciwko nam na zimno i or- da~uje win_y twoJe: p~zecież i Ty miałeś przebly- rzyństwem, więc też wraz z Panem Pre~ydentem 
ganizował metodycznie nasz wróg odwkczny --- ski dobroe1. P,'.lpiez Pms XII potrzykroć mówił O wienymy w jej óstate<:zne pełne zwycięstwo." 
do wojny nowoczeE11ej i totalnej, przed jaką prze- P?l~ce, stanął po naszej stronic potępiając naj;!ź- Odpowiadając N.:iczelnemu Wodzowi i Prezeso· 
strzegałem, napróżrto własne i obce społecze.ństwo. dzcow. Wszak to vyśl'ód smutku jaldeś nam wi Rady Ministrów Generałowi Władysławowi 
Dzisiaj na Zachodzie wyciągają :..: tej nauki kon- spi:9:w}ł, 1!1ieliśmy chwile· radości pab::ąc na wim- Sikorskiemu, Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
sekwencje. Lecz za zaniedbania w tym iderunku, nosc 1 nrezlomny charó.kter narodu pob:kiego. Władysław Raczkiewicz powiedzii:ił: 
pbci obficie krwią Naród Polski. Wyciągnijmy Wsz.::1.k to o~t,µ._tnie twoje miesiące obdanyły n.i.s "Przedewsz.ystkim pragnę podzięl<ować P.:inu 
~tern wniosek z tych najboleśniejszych dciświad- nowym woJskiem, nową nadzieją na przyszłość. Generałowi, Rządowi i Armii za życ:.:enia, które 
czeń, jakie zna historia przynajmniej w naszych Nie dziw się, że nie zaśpiewamy Te Deum m: w słowach Jego znalazły tak se-rdeczny wyraz. 
ątosunkach wewnętrznych. · za.koi1czenił!. twoje, ale szczerze życzymy Ci od- Dzień Nowego Roku jest dniem, w którym każ· 
. Drug~ . p~zesłanką nas~~j prncy· jest obowiq,.;u· poczynku wicc.:.:nego i łaski Bożej. Odejdź w po- dy z nas patrząc w przyszłość robi bilans prze· 
Jąoa. dz1s1aJ zasada: własc1wy człowiek nn właści- lmju. Re·quiescas in pace! szłości. BiJ.:i.ns naszej pracy tutaj obejmuje odci
wym miejscu. Pragnąłbym aieby Szanowni Pa- . A teraz pójdź Ty, aniołku Boży, Roku 1910, co nc·k nader krótki sięgający zaledwie trzech mie
nowie wiedzie-li, że odtąd o miejscu jakie każdę- JUŻ z zanadrza Boga Ojca wyglądarz. Uklęknij s:ęcy. Wydaje mi się, że przy najbardziej objekty
mu z 0:as _przypada w wysiłku zb_orowym na przed Panem. Jezusem, poproś Go O błogoslawicii- wnej ocenie rzec można śmiało, że prace i wysiłki 
rze_cz w1e~k1e,o w t~ll?- ni~szczęściu k_raju, ·decy- st~o, pocałuJ Matkę Boską w rączkę, ukłmi się K:.:ądu były w tym okresie- owocne. W szczególno
duJą wyłączme kwal1f1k.:J.cJe moralne 1 fachowe. Sw1ętxm, zvyłaszcza naszym polskim, i przyjdź! ści w dziedzinie zagranicznej zajęliśmy naleŻ,ll' 

~twie·r~:.:am z radością,. że najbliżsi mąi współ- ~zis O połuocy Polacy Boga .na klęczkach bh· m:ejsce wśród naszych Sprz.ymierzańców na któ-
pracowmcy, zarówno w Rządzie, jak i w wojsku gac bę~ą O błogosławieństwo dla ciebie. Bądź blo- rych wiemy, iż możemy lic.:..:yć w całej pełni. Dzię· 
r,:zumieją tę _zasadę i stosują z zapałe:;n w życiu, gosław1ony. Bądź nam nuncjuszem Boga Najw:v.;.- ki Tob:e Panie· Generale, wojsko nasze, którego 
medop1:1sz.czaJąc do odrodzenia się 1 ::ądów kliki. szego. Przynieś ze sobą dekr~t zwycięstwa i iii~- postępy i duch, co miałem szczęście stwiardzić 
Dz ~~uJy 11!1 to z~ z całego s7r~a. . , . podległości. · Spiesz do Angers z dobrą nowiną do ocobiście, gdyśmy wśród żołnierzy razem spędza· 
0

.0;1,~~en1. tymi poglądami ~ gorącfl mdosc1ą . Pan,'.1 Prezydenta i do Naczelnego Wodza, ukaż li dzień Wigilijny niezadługo już dojdzie do po· 
Jcz:y~ny me u:'ta~1e~y .w wysiłkach na r,;ecz od- cię w prawdziw,1j stolicy w Warszawie na pra- zi01nu wyszkolenia i zaopatrzc-nia, które pozwoli 

~u:owy .. Pcflsk1 .w1e·lk1e.1, , a. daleko szc2ęśliwszej polski~ Wawelu, we ws~ystkich województwach mu w całej pełni sprost,1ć wielkim oc.::ekiwaniom 
Ja w ~ue awneJ przeszłosc1. 1 na mor~u naszym. Ukaż się w krasie młodmici N.1rodu. 

-o O:>- w powadze dostojeństw,:i, w blasku nadziei. ' Przy innej okazji wypowiedział Pa~.1 dzisiaj, 
p R z E M ó w r E N I E Pokaż światu jak słodkie jest jarzmo Je?.Usa Panie Generale, słowa do których nawiązać prag· 

KSI~DZA BISKUPA ·POLOWEGO przy kr~awych p~~wach ~e~po~ańskich, jak cu- nę, a mianowicie· że n.'.ljlepszy nawet rząd potrze · 
_ d~wn~ Jest wolnosc chrzesciJnnsk.:i. obok śmier- buje odrobiny szczęścia. Tego szczęścia życzę Pa-

JOZEFA GAWLINY c10daJnych porządków mechanicznych _ jak sta- nu całym sercem jak najwięcej, aby łącznie z ::au· 
WYGŁOSZONE W DNIU 31 GRUDNIA 1939 R. teczna, jest _sprawiedliwość Boga żywego. faniem, które Rząd Twój, Panie Generak w Na· 

Bądz rokiem wolnos'c1· · dl ł · · · d rodzie posb.da, o. siągnąć wynik będący J
0

edynym z rozgłośni polskiej, Radi,1 w Paryżu. . . , mepo eg ose1 1 zgo y 
pol~kieJ .. Wtedy Ci błogosławić będą ludzie· do- naszym celem i pragnieniem - to je-st abyśmy do 

Zd::1. mi się, że dziś jako biskup znajduję się w breJ wo_h-: ta~ jak ja Ci dziś błogos:iwię· kraju wrócili z uczuciem dobrze spełnionego obo-
katedrze polskiej, otoczony wiernym ludem chrze- w Imię OJca 1 Syna i Ducha świętego. Amen. wiązku." · 
ścijańskim. Zebraliśmy się na oorzęd pogrzc·bo- -oOo-
wy. Przed nami na marach leży osobl.wy 2;mar,y, - o O o-
c~ekając pogrzebu swego. Z PREZYDIUM. RADY MINISTRóW 

· Jest to Rok 1939! z KANCELARII CYWILNEJ W środę dnia 3 stycznia 1940 r. odbyło się po-
Jeszcze chwil kilka i wybije północ. Słyszymy siedzenie· Rady Ministrów pod przewodnictwem 

szum skrzydeł wie·cznóści. P. PREZYDENTA RZECZYPOS~OLITEJ Pana Prezesa Rady Ministrów Generała Wład_y-
Nad trumną z:izwyczaj głoszą elogie pcchwal· ŻYCZENIA PRYMASA POLSKI sława Sikorskiego. 

ne. Jakimi słowy pożegnamy Ciebie, Roku stary? DLA P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Rada Ministrów powzięh wśród innych uchwal, 
Nie! - nie byłeś dobry, zawiodłeś nadzk-j~. decyzję w sprawi·e przyjścia z wydatną pomocą 

Stałeś się dla nas rokiem smutku, i wiarołomst- Prymas. Polski. Jego Eminencja Kardynał Ar- uchodźcom polskim, je-ńcom wojennym i zakład-
wa. ( cybiskup Gnieźnieńsko ·Po:,mański lts. Dr. An- nikom. 
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