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Cenu numeru : 2 fr. fr. 
Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z przesyłką poc:stową we ·Francji : 23 fr. fr. 
Z przesyłką pocztową r;agranicę : 28 fr. fr. 

Prenumeratę pr:syjmuj~ Ksitearnia Polska w Paryiu· 
(Librairie Polonaise a Paris), 123 bis, Bd. St. Ger
main (VI ar.I. - gdsie równiei moina nabywać 
posscsególne numery. 
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TRESC DZ/Al.U URZĘD9WEGO : wejścia w iycie niniejszego Dekretu obowiązane są 

wypełnić !<..arty rejestracyjne na punkcie granicznym, 
Poz. 22. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca a ponadto zgłosić miejsce swego zamieszkania sto-

1940 r. Nr. Sl4/PH/40 w apr!lwie mianowania kuratora sownie do postanowień ust. (1 I . 
przedsiębiorstwa II Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w (4) żmiany miejsca· zamieszkania należy zgłaszać 
Warszawie 11. · w ciągu dni dziesięciu od dnia przybycia na nowe 

Poz. 23. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia miejsce. 
4 marca 1940 r. o rejestr!lc,ii polskich uchodżców we Art. 2 

Francji. 

(Przedruk 
' 

z Cl Dziennik.a Uataw Rzeczypospolitej 

( 1 I Osoby wymienione w u.st. ( 1 I i (2) art. 1 jak 
również osoby wymienione w ust. (31 art. 1, które 
dla jakichkolwiek powodów nie wypełniły karty rejes
tracyjnej na punkcie granicznym, obowiązane "są 
wypełnić karty rejestracyjne dostarczone im przez 
Urzędy konsularne R. P. 

Polalciej 11, Nr. 6, po,;. 14.) 

DZIAŁ URZtDOWY 

Poz. 022 

ZARZĄDZENIE 

(21 Kartę rejestracyjną należy wypełnić i zwrócić 
właściwemu Urzędowi konsularnemu R. P. w ciągu 
dni trzech ocł dnia jej otrzymania. · 

(3) Osoby nie mające ukończonych lat osiemmastu, 
podlegają rejestracji łącznie z głową rodziny, względ

'~ nie :z. osobą, na której opiece pozostają. 

Art. 3 

M I N I ST R A . S K AR B U ..: Obpwiązek określony w art. 1 i 2 nie dotyczy osób 
· . . któr-e otrzymały przydział do czynnej służby wojsko-
z DNIA 8 MAR~ 1940 ·~. Nr. ·S14/54/40 weJ w armil pólskiej we Francji oraz osób, przyb~-

W !:RAWIE MIANOWANIA'.''KURATORA . ! Wającrc~ .: do Francji służb~>WO na okres c:z.asu me 
·. · . · .' przekraczający czternast~ ,;lni. 

p fDSIĘ.BIORSTW A „ CC PAAS1WOWE . 
Art. 4 

WYTWORNIE U~BROJENlA W WARSZAWIE 11 

Minister Dr. Marian Seyda, Podsekretarze Stanu : w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Dr. Zygmunt Gra
liński , w Ministerstwie Skarbu Alfred Falter i Adam 
Koc, w Ministerstwie Opieki Społecznej Karol Popiel, 
Charge d'Affaires R. P. w Paryżu Minister Pełnomocny 
FeHks Frankowski, etc. 

Ze strony francuskiej obecni byli Minister Wycho
wania Publicznego, p. Yvon Delbos, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie ,Obrony Narodowej, p. Hipolit 
Ducos, Szef Misji Wojskowej Francuskiej w Polsce 
Generał Denain, Generał Brosso, liczni parlamenta
rzyści francuscy z byłymi ministrami Louis Marin i Paul 
Bastide, Prezesem Komisji Spraw Wojskowych Izby 
Deputowanych p. Miellet, Prezesem Grupy Parlamen
tarnej Polsko-Francuskiej, p. Maxence Bibie, deputo
wanymi Gaston Riou i Ybarnaygaray, Ernest Pezet 
i Cointreau- oru senatorami de Grandmaison i Mon
ceau na czele. 

Ponadto w przyjęciu wzięła udział elita świata dy
plomatycznego, literackiego i dziennikarskiego Paryża. 
Obecni byli, między innymi : Ambasador Stanów Zjed
noczonych Ameryki przy Rządzie Polskim, p. Drexel 
Biddle, Ambasador Turecki przy Rządzie Polskim, 
p. Stefan Osusky, Poseł Republiki Chile, Charge d'Af
faires Egiptu, członkowie Akademii Francuskiej, 
pp. Henri Bordeaux i Louis Gillet, etc. ,etc. 

Na głęboko przemyślane I piękne przemówienie 
p. Joseph Barthelemy składające hołd Polsce, która 
pierwsza z bronią. w ręku przeciwstawiła ,się agresji 
imperializmu niemieckiego i w którym wyraził na· 
dzieję , że .Generał Sikorski i jego Rząd będąc wciele
niem woli Narodu Polskiego poprowadzą Polskę do 

Na .podstawie § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 15 lutego w spr~wie przedsiębiorstwa cc Państwowe 
Wytw6mie Uzbrojenia .w 'Warszawie ,11 (Dz. U.R.P. 
No. S poz. 13) mianuję p. Mieczysława Broniewskiego 
kuratorem przedsiębiorstwa cc Państwowe Wytwórnie 
Uzbrojenia w Waraza,wię II z zakresem czynności 
o~re,loqych moim zarządzeniem z dnia 6 marca 1940 r. 
(,c Monitor Polaki II z dnia 30 marca 1940 r. Nr. 58-74, 
poz. 21). 

Wykonanie niniejszego i Dekretu 
Ministrowi Spraw Zagranic:mych: 

Art. 5 

powierza 
zwycięstwa oraz charakteryzujące we wzruszających 

się słowach dotychczasową działalność Generała Władys
ława Sikorskiego jako żołnierza i męża stanu, kierują
cego dziś losami Polski, Pan Prezes Rady Ministrów, 
Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, 
Generał Władysław Sikorski wygłosił następując9 
przemówienie : 

Minister Skarbu 

(-)' H~nryl( Strasburger. 

Po:.. 23 

DEKRET. PREZYDENTA RZ.ECZYPOSPOLITEJ 

Ż DNIA.4 MARCA 1940 R. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie po upływie 
trzech dni od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej 

Prezes Rady Ministrów 

Minister Spraw Zagranicznych 

W laclyslaw Raczkiewicz 

Słl(orsl(i 
411·-~. 

August Zaleski 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 
--o--

O REJESTRACJI POLSKICH UCHODżCOW 

WE FRANCJI 

1 PRZEMOWIEN\E PREZ.ESA RADY 
I 

MINISTROW, 

(Przedrt,t~ z cc Dz(enrtr~a Ust«w Rr,ec,.uP.Qspolitej 

P.Ql,lf.iej 11, r,..·,. 6, poz. 14.) 

Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konsty 
tucyjnej stanowię, co następuje 

Art •. 1 

( 1) Obywatele polscy, którzy przybyli do Francji po 
dniu 15 sierpnia 1939 r. 'obowiązani są, niezależnie 
od zastosowania się do przepisów meldunkowych 
prawa francuskiego, zgłosić w terytorialnie wh1ści
wym Urzędzie konsularnym R. P. miejsce swego 
zamieszkania we Francji oraz zgłaszać każdą jego 
zmianę. Zgłoszenie takie może nastąpić osobiście lub 
w drodze pisemnej. 

(2) Osoby, przebywające we Francji w dniu wejścia 
w życie niniejszego Dekretu powinny dopełnić ob<:>
wiązku zgłoszenia w ciągu dni czternastu od dnia 
wejścia w życie niniejszego Dekretu. 

(3) Osoby, przekraczające granice Francji po dniu 

I~ 

NACZ.ELNECO WODZA I GENERALNEGO 

INSPEKTORA Sil ZBROJNYCH 

GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE W ON.IU 13 MARCA 1940 R. 

W P.ARYżU NA PRZYJĘCIU URZĄDZONYM 
·i:t· 
'PRZEZ KOMITET STUDIOW 

FRANCUSKO - POLSKICH 

We środę dnia 13 marca b. r. w salach Klubu Mię
dzysojuszniczego w Paryżu odbyło się pod auspicjami 
Komitetu Studiów Francusko-Polskiego przyjęcie na 
cześć Rządu Polskiego pod przewodnictwem Prezesa 
Akademii Nauk Moralnych i Politycznych Joseph 
Bathelemy. Ze strony polskiej w przyjęciu wzięli 
udział : Prezes Rady Ministrów, Naczelny Wódz 
I Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Generał Władys
ław Sikorski Minister Skarbu oraz Przemysłu i Hand
lu Dr. Henryk Strasburger, Minister Opieki Społecznej 
Jan Stańczyk, Minister . Generał Broni Kazimierz S?sn: 
kowskl, Minister Profesor Dr. Stanisław Stronsk1, 

« Nie ma nikogo wśród obecnych na tej pięknej 
manifestacji przyjaźni polsko-francuskiej ktoby nie 
czuł, że w chwili obecnej pozorna bezczynność 
stron wojujących podobną jest do spokoju przeJ 
burzą. Zanim się . rozpocznie bezwzględna walka, 
której chciał i którą wywołał spisek niemiecko
sowiecki, dobrze jest zahartować naszą duszę od
powiednio do zadania, które nas czeka i na miarę 
tych, którzy padli lub walczą nadal, aby wyzwolić 
ludzkość od Yfidma tyranii germańsko-bolszewic· 
kiej. 

Jeśli jest jakieś pocieszenie w klęsce, jaka spadła 
na Polskę, to to braterskie przyjęcie, jakie możemy 
znaleźć we Francji. Dla nas Polaków, zarówno w 
chwilach wielkości jak i w ciężkich przejściach 
Francja była zawsze drugą ojczyzną. Więzy, które· 
nas łączą są najtrwalsze, ponieważ są one przepo
jone krwią, przelaną wspólni'e na polach walk w 
imię wspólnej sprawy. 

Pierwsze polskie eskadry znajdą się wkrótce na 
froncie obok eskadr francuskich. Za nimi pójdą 
niedługo pierwsze jednostki piechoty. Jestem prze
świadczony, że naród polski « ukrzyżowany lecz 
zawsze żywy », jak wczoraj pisał nasz gospodarz 
p. Prezydent Józef Barthelemy, da jeszcze swym 
męstwem dowód miłości ojczyzny i ducha ofiary. 

Znaleźliśmy u aliantów wszelkie możliwości do 
odbudowania naszej Armii. Historia zapisze dla 
potomności wybitne zasługi jakie położyły Francja 
i Anglia w dziele wyzwolenia, które przeciw bar
barzyńcom podjął świat cywilizowany. Niech mi 
będzie wolno złożyć hołd i wyrazić całą wdzięcz
ność tym, co kierują dzisiaj losami , w pierwszym 
rzędzie Prezydentowi Lebrun, Prezydentowi Dala
dier i znakomitemu żołnierzowi, który .sprawuje 
dziś naczelne dowództwo nad sprzymierzonymi 
armiami, generałowi Gamelin. 

Miło mi jest pozdrowić tutaj mego przyjaciela 
pana Yvon Delbos, Ministra Wychowania Narodo
wego, którego obecność świadczy o serdecznym 




