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1'RESć DZ/Al.U URZĘDOWEGO 

Poz. 25. Zarządzenie ,Ministr'a Spraw Wojsko
wych z dnia 2 marca 1940 r. w sprawie powołania 
do życia w ramach organizacji stowarzyszenia 
« Polski Czerwony Krzyż » « Komitetu Paderew
skiego pomocy na fzecz Polskiego Czerwonego 
i<rzyża "· 

Poz. 26. Zarządzenie Ministra Spraw Wojsko
wych z dnia 18 kwjetnia 1940 r. · w sprawie zmiany 

· Zarządzenia z dnia 12 listopada 1939 r. w sprawie 
· stowarzyszenia « Polski Czerwo,:iy Krzyż ». 

Poz. 27. Zarządzenie M in istra Skarbu w poro
zumienu z ,Ministrem Spraw Zagranicznych i Mi 
n istrem Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1940 r. 
w sprawie uprawnień i obowiązków kuratorów, 
wyznaczónych dla opieki nad mieniem polskim 
zagranicą. 

Ukazał się Nr. 7 Dziennik.a Ustaw Rzeczypospolitej 
Pol~k}ej z dnia 17 k.wi;tnia 1940 r. i zawiera na
stępujące Dak,ety Pre_zuckńta Rzaczypospolite,j : 

·· •:• . .. ,. · 

Po:z: '17 • z dnia 9 marca 1940 ~- o. zabezpieczeniu;·. 
praw z utraco"llch iyiul6u> na ok,ozicicla . . 

Po:t : 18 z dnia 27 marca 1940 r. C1 zmianie nie
których postanowień Dekretu Prezydenta Rzeczypo
•politej z dnia 9 grudnia 1<)39 r. o powolll'Tliu Rady 

Narodowej Rzeczy/>0$P(>lite; Polsk.iej, , 

oraz Rozporzqdzenle Ministra : 

Poz : 19 - Spraw WeLQnętrznych z dnia 26 marca 
1940 r. o tymczasowym. uregulowaniu właściwości 

władz w sprawach dotyczących obywatelYiwa pol-
11k,iego. 

Uk_czal aię Nr. 8 Dziennik.a Ustaw Rzeczypospolitej 
Polsk.Jej z dnia 29 kwietnia 1940 r . i zawiera nastę· 
pujqcy Dek.ret Prezydenta Rzeczypospolitej : 

Pot : 20 ~ z dnia 30 marcct 1940 r. o udzieleniu bez· 
płatnego urlopu czlonk,om k.olegium Najwyiszej lzhy 
Kontróli, 

Różporzqdzen:ie Ministra 1 

Poz : 21 ~ Sprawieclliwóści z dnia 26 marca 1940 r. 

Wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i I 

Hartdlu o prowadzeniu rejestru polsl{ich statk,6w 

l1andlowych morsk.ich. 

óraz Ohwieszczenie Prezesa Rady Ministrów : 

Poz : 22 z dnia IO l{wietnia 1940 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tek.stu dek.retu Prezydenta 
Rzeczypo.spolitej o Radzie Narodowe; Rzeczypo-
1politej Polsk_iej. , 

Uk,azał się N r. 9 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej z &nia 30 kwietnia 1940 r. i zawiera nasfę· 
pujqcy Dek.ret Prezydenta Rzeczypospolitej : 

Poz : 23 - z dnia 29 kwietnia 1940 r. o zbieraniu i 

z:ahezpieczaniu dowodów w sprawach o priestępstwci 
pospolite. 

oraz Ohwieszczenie Ministra : 

Poz : 24 - Spraw Wojskowych z dnia IS kwietnia 
1940 r. w sprawie ogloazenia jednolitego tekstu roz· 
porządzenia Prezycl<tnta Rzeczypost>olite; o służbie 
wojsl(owe/ podofic<:,:ów i sie·regowców . 

Cenu numeru : 3 . fr. fr. 
Prenumerata kwartalna wynosi : 

. . I Prenumeratę przyjmuje Księgarnia Polska w P~~:: 
20 fr. fr. I (librairie Polonaise a Paris), 12i bis. Bd. St. Cer-
23 fr. fr. I main (VI ar.). - gdzie równiei moi:na nabywać Z prze~yłkł pocztową we Francji : 

Z przesylkf pocztową ngranicę 28 fr. fr. posxcsególne numery. 
·- ---- ···- -·- --

DZIAŁ. URZ~DOWY 
--o--

Poz . 25 

Z A R Z Ą D Z E N I E 
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

. Z DNIA 2 MARCA 1940 R. 

W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA W RA

MACH ORGANIZACJI STOWARZYSZENIA 

« POLSKI CZERWONY KRZY.ż » « KOMITETU 

PADEREWSKIEGO POMOCY NA RZECZ 

POLSK_IEGO CZERWONEGO KRZYŻA " 

Na podstawie § 48 ust. 3, § 37 lit. « 1 » § 20 
ust. I i.§ 1 ust. I lit. « a » Statutu Stowarzyszenia 
« Polski Czerwony Krzyż». nadanego Zarządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1936 r. ( « Mo
nitor Polski » ż dnia 17 grudnia 1936 r. · Nr. 293 
poz. 523) w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 17 pażdziernika·· 1939 r. 
( « Monitor Polski » z dnia 28 li.stopada 1939 r. 
Na. 258-2671, zarządzam ;co następuje 

§ j. 

. Powołuję na czas wojńy przy· Polskim Czerwonym 
Krzyżu i w ramach jego 01ganizacji, · « Komitet Pa
derewskiego Pomocy na rzecz Polskiego Czerwonego 
Krzyża » zwany w dalszym ciągu zarządzenia ni
niejszego _krótko « Komitetem "· · 

§ 2 

Komitet prowadzi akcję propagandową 'i pomocy 
na rzecz opieki nad żołnierzem i nad jeńcem wo
jennym polskim. 

§ 3 

Komitet dla osiągnięcia swych celów · prowadzi 
akcję na terenie międzynarodowym. 

§ 4 

Władze Komitetu powołuje Minister Spraw 
Wojskowych. 

·1 § 5 

Szczegółową organizację oraz tryb działania Ko
mitetu określa regulamin opracowany przez Zarząd 
Główny Polskiego Czerwonego . Krzyża i zatwier
dzony przez Ministra Spraw Wojskowych. 

§ 6 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Spraw Wojskowych 

(- ) Sikor~k.i 

Poz. 26 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 18 KWIETNIA 1940 R. 

W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA Z DNIA 

12 LISTOPADA 1939 R. W SPRAWIE 

STOWARZYSZENIA 

c POLSKI CZERWONY KRZYŻ » 

Na podstawie § 37 ust. (2) Statutu Stowarzy
szenia « Polski Czerwony Krzyż » nadanego Zarzą
dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1936 r. 
(<c Monitor Polski » z 9nia 17 grudnia 1936 r. Nr. 
293, poz. 523). w brzmieniu ustalonym Zarzą
dzeniem Rady Ministrów z: dnia 17 paid;i:iemika 

I l 939 r. ( << Monitor Pol.ski » z dnia 28 listopada 
1939 r. Nr. 258-267) zarządzam co następuje : 

§ I 

W § I Zarząd:i:enia Ministra Spraw Wojsk.owych 
z dnia 12 listopada 1939 r. ( « Monitor Polski » z 
dnia 1 grudnia 1939 r. Nr. 268-270) wprowadzam 

; zmianę następującą: 

i Skreślić wyrazy : « członek Zarządu . . płk. Dr. 
Krzyski Tomasz - przedstawiciel Min~sterstwa 
Spraw Wojskowych ». 

§ 2 

Zatwierdzam w składzie osobowym Zarządu Głó
wnego Polskiego Czerwonego Krzyża : 

Członek Zarządu - Sikorska Zofia. 

Minister Spraw Wojskowych 

· (-) Sil(onk,i 

Poz. 27 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU 

W 'POROZUMIENU : 

z MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH 

I MINISTREM SPRAWIEDLIWO$CI 

Z DNIA 26 KWIETNIA J94b R. 

W SPRAWIE UPRAWNIEŃ . I OBOWIĄZKóW 

KURATORóW, WYZNACZONYCH DLA 

OPIEKI NAD MIENIEM POLSKIM ZAGRANICĄ 

Na podstawie art. 5, ust. 2 i art. 13 Dekretu 
Prezydenta Rzecz.ypospolitej z dnia 26 lutego 
1940 r. o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem 
polskim zagranicą , (Dz, U. R. P. Nr. 4, poz. 101 
zarządxa się co następuje : 

§ 1 

(I) Minister Skarbu wyznacza kur.atora z 
urz~du lu~ n.i. wniosek osoby zainteresowanej po 
s~1erdzeniu, ze zachodzą okoliczności, przewi 
dziane w art. 5. ust. I Dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 26 lutego 1940 r. o zarządzaniu i 
rozporządzaniu mieniem polskim zagranicą. 

(2) W przypadkach szczególnie pilnych kurator 
może być wyznacżony z zachowaniem warunków 
ust. ( l ) przez kierownika właściwego terytorialn ie 
Urzędu zagraniczn~go R. P, (art. 1'3 powołanego 
dekretu) . Kierownik Urzędu zagranicznego R. P. 
powrn1en natychmiast zawiadomić Ministr~ Skarbu 
o wyznaczeniu przez: siebie kuratora oraz podać 
motywy tego zarządzenia. 

I 3 l Minister Skarbu może odwołać kuratora 
w każdej chwili ; niezależnie od czasu na który 
został wyznaczony. Minister Skarbu odwołuje 
kuratora z chwilą, gdy przestają istnieć . okoli 
czności, które spowodowały jego wyznaczenie. 

§ 2 

( I ) Uprawnienia kuratora mogą obejmować 

al Upoważnienie do prowadzenia wszystkich 
spraw majątkowych danej osoby fizycznej lub 
prawnej zagranicą z prawem całkowitego· za 
stępstwa właściciela we wszystkich aktach pra 
wnych, związanych z zarządzaniem i rozporządza 
niem jego mieniem. Jednak w przypadkach pozbycia 
nieruchomości, przedsiębiorstwa lub~ całego albo 
znacznej części majątku ruchomego potrzebna 
jest uprzednia zgoda Ministra Skarbu. 

bł Upoważnienie ogólne jak wyżej pod al, z 
pewnymi wyjątkami i ograniczeniami .(n. p . 
wyłączenie prawa sprzedaży mienia, obowiązek lo
kowania kapitałów w pewien określony sposób, 
obowiązek uzyskania dla pewnych czynności zgody 
Minister,twa Skarbu lub innych urzędów R. P. i 
t. p.). 

c) Upoważnienie do wykonywania ogranic:onych 
w zakresie rzeczowym lub miejscowym czynności, • 
związanych z zarządzaniem rozporządzaniem 
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:zagranicznym mu~niem danej osoby fizycznej lub cuskie j, swoją samodzielną po l itykę pańs~ową i 
prawnej (n. p. prowadzenie spraw w ramach swoją własn':! armię, które zmierzają do wywalcze
uprawnień statutowych władzy osoby prawnej , w nia ojczyźnie wyzwole .. ,c, oraz do położenia pod
zakresie uprawnień opiekuna lub kuratora osoby staw istotnego, t rwałego pokoju powszechnego. 
niewłasnowolnej, zarządzanie cudzym mieniem że Polska ze swym rządem i swoją armią, organi
na obszarze jednego tylko państwa zagranicznego :.cwaną na Zachodzie, jest owym żywym, współwal
i t , p.J , .czącym ogniwem koalic ji , któ ra dziś obejmuje i 

d) Upoważnienie do przeprowadzenia jednej lub Norw~gię, to. zaświadczyły z resztą znane Wam z 
kilku ściśle określonych czynności (n. p . rozwi-1 os~atn1ch dni przen:~wienia brytyjskich i francu
kłanie stosunków majątkowych, wynikających z sk1c~ czoło-:vych męzow stanu: Sekretarza Stanu w 
umowy,. realizac(a określonych należności, sprzedaż I Foreign Office lo.r~a Halifax~ ! lo~da Stanhope oraz 
przedmiotu ma1ątkowego, przeprowadzenie pro- Prezesa francusk,eJ Rady Mm,strow Paul Reynaud. 
cesu sądowego i t. p.) . Wymowny jest też komunikat, ogłoszony w prasie 

francuskiej i angielskiej o wyniku konferencji pol
skiego Naczelnego Wodza Generała Sikorskiego z 
Naczelnym Wodzem sił lądowych koalicji Gene
rałem Gamelin. Konferencja ta ustaliła warunki 
współdziałania armii polskiej na różnych frontach w 
charakterze armii sprzymierzonej. 

e ) Zastępowanie akcjonariuszy lub udziałowców 
spółki na posiedzeniach jej władz. 

f) . Prawo substytucji przy wykonywaniu czyn
ności. 

,(2) Pismo wyznaczające kuratora powinno za
wierać wyszczególnienie nadanych mu uprawnień. 

,(3) Minister Skarbu może wyznaczyć kurato
rowi wynagrodzenie na zasadach i w wysokości 

. ustalonych przez siebie. 

§ 3 

:n); Kurator obowiązany j_est do prowadzenia 
zleconych mu spraw ze starannością dobrego kupca 
i ponosi wobec osoby, której sprawami się zajmuje. 
odpowiedzialność tak samo, jak gdyby był usta
nowiony przez tę osobę jej pełnomocnikiem w da
nym zakresie spraw. 

1 (2) Kurator powinien kierować się wskazówkami, 
udzielonymi przez Ministra Skarbu. 
· ,(3) Kurator przedkłada okresowo sprawozdania 

ze swoich czynności Ministrowi Skarbu względnie 
_władzy przez niego wskazariej conajmniej raz na 
miesiąc oraz na każde żądanie tej władzy. PO ukoń
czeniu swoich czynności kurator przedkłada Mini
strowi Skarbu sprawozdanie z całokształtu swych 
czynności na zasadach ustalonych dla opiekuna lub 
kuratora_ osoby niewłasnowolnej oraz zwraca pi
smo, wyznaczające go kuratorem. 

§ 4 

Prawa i obowiązki kuratora gasną z chwilą ukoń
czenia okresu, na który zo,stał wyznaczony wzglę

,dnie z chwilą doręczenia mu pis_ma odwołującego. 

§ 5 
Zarządz.enie · niniejsze ~chodzi 'tł życie z dniem 

·~enia. · · 
· · .. · ·Minister Skarbu 

(-) Henryk Strasburger 

DZIAl NIEURZ~DOWY 

PRZEMÓWIENIE 

MINISTRA DR. MARIANA SEYDY 

WYGŁOSZONE W DNIU 19 KWIETNIA 1940 R. 

Z ROZGŁOSNI POLSKIEJ RADIA W PARYŻU 

DO RODAKóW W KRAJU 

Znacie już brzmienie dosłowne zbiorowej dekla
racji rządów sprzymierzonych Wielkiej Brytanii , 
Franc;i i Polski , deklaracj i protestującej wobec ca
łego świata cywilizowanego przeciwko zbrodniom , 
dokonywanym w kraju naszym przez niemieckie 
~adze i siły okupacyjne wobec mieszkańców oraz 
przeciwko grabieży mienia państwowego i prywat
nego. · 

Wyliczywszy gł,ówne rodzaje gwałtów niemie· 
ckich, które wszystkie zmierzają celowo do znisz
czenia narodu polskiego, rządy sprzymierzone n ie 
ograniczają się do ich potępienia, lecz stwierdzają 

.odpowiedzialność za nie Niemiec i oświadczają, Ze 
są zdecydowane zapewnić narodowi polskiemu na
prawę w ten sposób wyrządzonych krzywd. 

, Odpowiedz ialność Niemiec jest już przeto usta
lona, to też jasne są konsekwencje, jakie Niemcy 
będą musiały ponieść za swoje czyny zbrodnicze. 
A naród polski ma uzyskać naprawę wyrządzonych 
krzY\'Vd - krzywd oczywiście n ie tylko materia· 
lnych, ale i moralnych, politycznych , terytoria lnych. 

To konkretny sens deklaracji rządów sprzymie
rzonych. A!e obok tego jest wystąp ienie trzech rza· 
dów ze zbiorową dek l aracją polityczną w sprawie 
Polski samo już w sobie, zasadniczo faktem pierw
szorzędnej doniosłośc i w toczące j się obecnie 
wojnie aliantów o wolność i bezpieczeństwo 

. narodów. 
Dekla racja jest bowiem wyrazem prawdy, że 

Polska, choc ia ż przejściowo zawojowana liczebną 
i techniczną przewagą bezwzględną , zawojowana 
brutalna przemocą w rogów, stanowi wespóf z Fran
cją i Anglią żywe, czynne ogn iwo koa licii, posiada· 
jące swój prawowity rząd, na razie na ziemi fran~ 

Z wszystkiego wynika , że działalność polityczna 
i wojskowa rządu polskiego stawia sprawę naszą na 
należytym poziomie, czego dowodem było - warto 
to przypomnieć - niedawne oświadczenie pierw
szego lorda admiralicji brytyjskiej Churchilla, naczel 
nego kierownika wszystkich sił zbrojnych Wielkiej 
Brytan ii. Mówi ł on z najgorętszym uznaniem o 35-
ciomilionowe; Polsce z wszystkimi tradycjami pań
stwa, Polsce którą torturują, głodzą i depcą butami 
dwie rywalizujące ze sobą siły des trukcyjnej tyranii, 
wobec czego - jak się wyraził - drobnostką są 
zbrodnie, popełniane przez Rzeszę na morzu oraz 
wobec Czechów i Austriaków. I stwierdziwszy 
świetną dyscyplinę załogi polskiego kontrtorpedowca 
którego inspekcję był przeprowadził, Churchill 
oświadczył że kiedy marynarze polscy zakończą swe 
zadania wespół z flotą brytyj ską. sprzymierzeni 
okażą szczególną troskę by dać im siedziby ich, do 
których wrócą . 

Tak jest : wrócą do swych ognisk Polacy, wypę
dzeni z nich dzikim, zwierzęcym gwałtem , i to -
dodam - gwałtem, popełnionym przez Niemców. 
czy przez Bolszewików. 

Wrogowie nasi zdają ,sobie z tego niewątpliwie 
w gruncie rzeczy sprawę, ale właśnie dlatego, że to 
sobie uświadamiają, choć głośno temu przeczą, czy
nią , wszystko, by liczbę tych, co powrócą i w ogóle 
siłę liczebną Polaków pomnie]szyć. To tez konse
kwentnie demaskujemy wobec rodaków naszych w 
kraju nikczemne metody prowokacyjne wrogów, 
które zmierzają do wytrącenia znękanego społe
czeńs~a. ·a· sżczególnie · Jego żywi9fów gorętszyc;h 
z równowagi, by następnie tym upozorować nową 
falę masowych zbrodniczych egzekucyj, areszto· 
wań czy deportacyj . Najlepszą odpowiedzią na tę 
brudną robotę , która np. na fa li radiowej wkłada 
nam w usta wezwania pod adresem społeczef1stwa, 
d!a niego szkodliwe, jest zachowanie spokoju i 
zimnej krwi. 

W tej postawie spokoju i zimnej krwi, a zara 
zem wewnętrznego nieprzejednania doznaje spo
łeczeństwo polskie niewątpliwie wzmocnienia dzię
ki zbiorowej deklaracji rządów sprzymierzonych 
Polski , Wiel kiej Brytan ii i Francji. 

Jak boleśnie deklaracja ta ugodziła w Niemcy, 
tego dowodem szał wściekłości, z jakim Berlin na 
nią odpowiada. Nie mogąc jednak odeprzeć ani 
jednym słowem zarzutów deklaracji, piętnujących 
niemieckie zbrodnie, popełniane w Polsce, rząd 
n iemiecki ogranicza się do miotan ia na naród 
polski oraz n _ą1 Anglię i Francję steku oszcze rstw i 
obelg. Niech je Niemcy miota ją, aż z rozwojem 
wypadków, nie szybkim mote„ ale systematycznym 
i pewnym, przyjdz ie czas, kiedy si~ swymi kłam 
stwami i n ikczemnościami zadławią i kiedy na 
placu walki ze zwartą i stale w s iły rosnącą koa
lic ją zawalą się z trzask iem i hańbą. 

--•--
Z KANCELARII 

P PREZYDENTA RZ EC ZYPOSPOLITEJ . 

Pan Prez 'ldent Rzeczypospol ite j przyjął w 
sobot~ dnia 1'3 kw ie tnia b. r. Rek1ora Uniwersytetu 
Polskiego w Paryżu, prof. dr. Oskara Haleckiego. 

Pan Prezydent Rzeczypospol itej przyjął we 
czwartek dnia 18 kwietnia b.r. Prezesa Swiatowego 
Związku Polaków z Zagran icy p. Dr. Bronisława 
Hełczyńskiego i Dyrektora Związku p. Stefana Le
nartowicza. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w piątek 
dnia 19 kwietnia b.r . Pana Prezesa Rady Ministrów, 
Naczelnego Wodza i Genera lnego Inspektora Sił 
Zbrojnych , Generała Władysława Sikorskiego oraz 
Pana Ministra Generała Broni Kazimierza Sosnkow
skiego. ... 

Pan Prezyden t Rzeczypospolitej przyjął w po-
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poniedziałek dnia 22 kwietnia b.r. Pana Ministra 
Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego. ... 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we środę 
dnia 24 kwietnia b. r. Pana Ministra Spraw Zagra
nicznych, Augu.sta Zaleskiego, PreZ'.esa Najwyższej 
Izby Kontroli, P. Tadeusza Tomaszewskiego, Posła 
nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego R. P. 
w Madrycie Marjana 1Szumlakowskiego oraz by
łego Ministra p . Alexandra Ładosia . 

... 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we 

czwartek, dnia 25 kwietnia b. r. Pana Ministra Dr. 
Mariana Seydę. 

~an Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w piątek , 
dnr:1 26 kwietnia b. r. Pana Prezesa Rady Mini
strow, Naczelnego Wodza i Generalnego Inspe
ktora Sił Zbrojnych Generała Władysława Sikor
skiego, Ministra pełnomocnego P. Mirosława Ar . 
Ciszewskiego i Ministra pełnomocnego P. Sylwina 
Strakacza. 1 ... 

~an Prezyder.it Rzeczypospolitej przyjął w sobotę, 
dnr~ ~7 kw1etn1a b. r. Ambasadora Francji P. Leona 
Noel I Prezesa P. E. N. Klubu p. Jules Romains. 

... 
~an Prez~den.t Rzeczypospolitej przyjął w sobotę, 

dnia .27 kw,etn_ia b. r. Pana Ministra Opieki Społe
czne_1 Jana Stanczyka oraz Pana Ministra Prof. Dr. 
Stanisława Strońskiego. 

... 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we 

w torek,_ dnia 30 kwietnia b. r. Członka Rady Na
rodowe1 p. Zofię Zaleską. 

Z PREZYDIUM RADY MINISTRóW 

ZEBRANIE NAJWYŻSZEJ RADY WOJENNEJ 

.w dniach 22 i 23 kwietnia b. r. zebrała się w Pa
ryzu ~a y111. Posiedzenie NcJjwyżsZa Rada Wojenna 
~ ktoreJ P? _raz . pierwszy wzięli udział przedstawi: 
c1e!e P~/sk1 : Pan Prezes Rady Ministrów, Naczelny , 
Wodz r Cene;alny lnspekto, Sil Zbrójnych, Cenefal 
Władysław ~1korsk1 , Pan Minister Spraw Zagrani ' 
cznych_ August Zaleski oraz Chargo d"Affaires R. P. 
w Paryzu P. Minister pełnomocny Feliks Frankowski. 

W to~u obrad Pan Prezes Rady Ministrów Gene
rał W.· S,~orski zapewnił Radę Najwyższą O stanow
czości, z Jaką Rząd, Armia i Naród Polski prowadzić 
będą nadal walkę. przy pomocy wszystkich zasobów. 
ktore ?becnre dozna,ą pełnej reorganizacji i pełnego 
rozwoiu. 

Rada Naj~yższa stwierdziła jak wy5<1ko eenl gu, 
cha. 1 dąznosci, w których czynione są wysiłki i wy
raziła swe w!elkie z~dowolenie z rzeczywistego 
wkładu Polski do wspolnej sprawy. 

Pa.n. Prezes Polskiej Rady Ministrów, Prezes Fran
cus~171 Rady Ministrów i Premier Wielkiej Brytanii 
prosili n~stępnie biorącego udział w posied:ieflllł 
Rady Na1wyższej Posła Norwegii w Paryżu p. Bachke 
aby wyra: rł swemu Rządowi uczucia podziwu dla 
boh,a tersk1ego ?poru .. st.awianego najeźdźcy prz8z 
nar~ norweski, zna1du1ący się pod wysokim kie
ro~ntctwem swego władcy króla Haakona VI I . 

.•. 
Pan Prezes Rady Ministrów i Naczelny Wódz 

feneral Władysław Sikorski odbył we czw~rtek \!ni~ 
8 k~1etma b. r. długą konferencję z Generałem 

Gam~J!~· Naczelnym Wodzem Sił Lądowych 
Koal1cJ1 , doty~zącą użycia Armii Polskiej w cha
rak.terze Arm11 Sprzymierzonej na różnych teatrach 
WOJny. 

Genera_łąvyi Sikorskiemu towarzyszyli : Generał 
Dr .. Marian _Kukieł J Zastępca ~!n!str~ $praw 
W?Jskowych r Płk. Alexander Kędzior. Szef Sztabu 
Głownego. 

~enerał~wi Gamelin towarzyszyli Szef Misji 
Wo1.skowe1 Francusko- Polskiej Generał Denain i Szef 
Gabinetu Płk. Petitbon . 

t•t 

w. p i ątek dni.a .26 .kwietnia b. r. odbyło się posi•
dzeme Rady M tntstrow pod przewodnictwem Pana 
Preze~a Rady Ministrów Generała Władysława Si
korskiego. 

Rada Ministrów wysłuchała sprawozdania Pana 
Prez:sa Rady ~ini~tróv:' z przebiegu VI 11 posie
dzenia Rady ~a1 wyzsze1 Sprzymierzonych, w któ· 
rro~J.o raz pierwszy uczes tn iczyli przedstawiciele 

Następnie Rada Ministrów uchwaliła projekt De
kretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zabezple„ 
czeniu, dowodów oraz wysłuchała sprawozdania 
czlonkow Rządu z prac bieżących. 




