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TREśó DZIAŁU URZ]JDOWEGO:' 

Poz. 1. Rozkaz Noworoczny Naczelnego Wodza 
z dnia 31 grudnia 1939 r .. do Wojsk Lądowych, 
Lotniczych i Marynarki. 

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- ' 


