
Nr. 277-284 Angers. wtorek 19 grudnia 1939 r . ROK XXIT. 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJĄTKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄT. 
- . ·- ··-- --- ··- --· ---- -- -- - ------- - -- -- -

Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Paryż , ] rue de Talleyrand 

1'REś6 DZIAŁU URZ~DOWEGO : 

Odezwa Rządu z dnia 18 grudnia 1939 r . do 
ogółu Społecze·ństwa w kraju . 

Zarządzenie Ministm Spraw Wojskowych z dnia 
11 grudnia 1939 r. w sprawie działalności stowa
rzyszenia "Polski Czerwony Kr..:yż' ' w czasie woj
ny. 

Ukazał się Nr. 104 Dziennika Ustaw Rzeczy-, 
pospolitej Polsk'iej z dnia 11 grudnia 1939 r. i 
zaw :.era następujący Dekret Prezydenta Rzeczy-· 
pospolitej: 
Poz : 1008-z dnia 9 grudnia . . 1939 r. o powołaniu 
Rady Narodowej. 

DZIAŁ URZĘDOWY 

-oOo-

ODEZWA RZĄDU 

Z DNIA 18 GRUDNIA 1939 R. 

DO OG6ŁU SPOŁECZEŃSTWA W KRAJU 

ładowań , oddaje niespożyte usiugi sprawie naro 
dowej . 

Rok 1939 znaczy w dziejach Europy najwięk- ' 
szą klęską Słowiańszczyzny z.1chodniej na prze
strzeni tysiącletniej w1:1lki z zalewem germaf1skim. 
W&:.:ystkie swoje postępy w odwiecznym pocho
dzie na wschód Niemcy ;:,awdzięczali przedewszy
stkim zręcznemu wyzyskaniu sporów, jakie to
czyli między sobą krótkowzroczni Słowianie-. 

Polska świadoma swej przodującej misji w wal
ce z parciem Niemczyzny na wschód, wskazuje 
na potrzebę wysnucia należytych wniosków z 
gorzkiej nauki dziejów. W ramach nowej orga
nizacji politycznej Europy środkowo-wschodniej 
jedną z głównych podstaw stać się musi solidar
ny -.::espół państw słowiańskich. Nowa organiza
cja tej części Europy powinna stworzyć między 
Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, 
:..warte i zgodne współdziałanie państw, odpierać 
napór Niemiec na wschód i oddzielić Niemcy od 
Rosji. Zmierzając do takiej budowy, Polska zgod
na jest ze Sprzymierzonymi w dążeniu do mocnej 
i trwałej równowagi, chroniącej Europę przed no
wymi wstrząsami. 

i Nie przesądzając w niczym przyszłego ustroju i 
i politycznego, społecznego i gospodarc:.:ego pańs{ - ! 
I wa, o którym zadecyduje kraj po odzyskaniu wol- : 
I ności , Rząd stwierdza: 1 

I 

I Polska będzie państwem, stojącym nadal na i 
gruncie kultury i zas:id chrześcijańskich. i 

' 
I Polska będzie państwem demokratycznym, opar ' 

Cena numeru 1 fr. fr . 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

Z DNIA 11 GRUDNIA 1939 R. 

W SPRAWIE DZIALALNOsCI STOW ARZYSZE · 

NIA ' 'POLSKI CZERWONY KRZ.Yż" W CZASIE 

WOJNY 

Na podst.1wie ~ 3'l ust / 21 statutu Stowarzy:,;ze 
nia "Polski Czerwony Krzyż'' nadanego Zarządze · 
nicn Rady Ministrów z dnia . 30-go listopa~a 
1936 r. / "Monitor Polski '' z dma 17 grudma 
1936 r. Nr. 293 poz. 523/ w brzmieniu ustalonym 
Zarządzeniem R.:idy Ministrów z dnia _17 paździ~r
nika 1939 r. / "Monitor Polski" ·..: dm&. 28-go hs
topada 1939 r. Nr. 258-26'7 I powołuję dodatko~o 
w skład Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyza 
zatwierdzonego ~ 1. Zarządzenia Ministrn. Spraw 
Wojskowych z dnia 12-go listo.pada 19~9 r. w spra. 
wie działalności Stowarzyszema Polski Czerwony 
Krzyż w czasie wojny / ' 'Monitor Polski" -,: dn:!:i 1 
grudnia 1939 r . Nr. 268-270/ : 

P. Markizę de Guines de Bonnieres. 

Minister Spraw Wojskowych 
w z. I. Zastępca Ministra 
(-) Dr. Marian Kukieł 

Generał Brygddy 

- o O o--

Rodacy! tym o najszersze· warstwy Narodu. Swoboda jed- _________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii. 

Rzą.d Wasz, rząd Jedności Narodowej, zwraea 
się do W,.1s, by przedstawić swe: zasady i dążenia. 

Rząd uznaje za naczelną zasadę, że źródlem 
władzy w Polsce jest Naród Polski , twórca tysiąc
letniego Państwa Polskiego i jego wsk1 ·..:e3iciel. 

Kampania wrześniow::1 dla wielu przyczyn, któ
re będą wyjaśnione całkowicie , miała przebieg 
dla Polski tragiczny. Ale bohaterstwo żołnierza 
polskiego i niezłomna postaw,:1 Narodu, są dz~ś i 
pozostaną aż do chwili ostatecznych rozstrzy
gnięć dźwignią życia Polski w pochodzie ku bp
szemu jutru. Naród nasz, choć pr·...:ejściowo poko
nany, dowiódł swą bezprzykładną ofiarnością i 

nostki i prawa obywatelskie zespolą się w niej w 
zapewnieniu rządów sprawnych. odpowiedzial
nych i kontrolowanych przez rzetelne przedstawi

cielstwo narodowe, wybrane w uczciwych wybo
rach, dokonanych na podstawie demokratycznej 
ordynacji wyborczej. 

W stosunkach społeczno-gospodarczych Polska 
urzeczywistni · ·.:asadę sprawiedliwości, prawo wszy
stkich do pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
praw rzesz pracujących n:1 ziemi i do warsztatów 
pracy. 

gotowością bojową, dowodzi dziś heroizmem i Mniejszościom narodowym, które wraz z Naro-
nieugiętą siłą ducha wobec szalejącego teroru 
okup1antów, że jest Narodem Wielkim, że godny dem polskim wzięły udział w walce· i pozostały 
był zwyciężyć, że godny jest żyć wolny w wolnej wierne Państwu Polskiemu, Polska zapewni spra
ojczyźnie , kształtując sam swe losy. wiedliwość, swobodny rozwój narodowy i kultu-
Rząd jest tylko narzędziem władzy Narodu i ralny, ora;: opiekę prawa. 

jego :~godnej woli, powołany, by Narodowi służyć 
Wykluczony jest na przyszłość tryb rządów jed·· Wpatrzony w teraźniejszość i w przyszłość i 
nostki, rząd nieodpowiedzialny i niekontrolowa - Rząd pozostawia Narodowi osąd nieszczęsnego os- : 
ny. w myśl zgodnego pojmowania spr,·.1wy przez tatniego ckresu przeszłości, z,:1pewniając, że ·..:e : 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i przez Rząd, swej strony pragnie uczynić wszystko, ażeby raz ! 
każde postanowienie w sprawach ważnych :.:apa- na zawsze uniemożliwić nawrót do tych stosun- : 
d::1 w ścisłym porozumieniu Pana Prezydenta z ków, które doprowadziły Polskę na skraj prze- : 
Rządem. paści. ; 

DZIAŁ NIEURZĘ:DOWY 

- POO-

Z PREZYDIUM RADY .MINISTRÓW 

W piątek dnia 15 grudni:.1 b.r. odbyło się w A~
gers posiedzenie Rady Ministró_w_ po~ przewodm
ctwem Pana Prezesa Rady Mimstrow Generała 
Władysława Sikorskiego. 

Rad::t Ministrów uchwaliia tekst odezwy do spo
łeczeństwa , przedstawiającej poglądy Rządu na 
główne zadania. 
Następnie Rada Ministrów powzięła uchw:alę 

W sprawie gwałtów, dokonywanrch _P~ZU '."'~ad.ze 
niemieckie w Polsce. a w szczegolnosc1 na JeJ zie 
miach zachodnich. 

Wreb:.:cie Rada Ministrów zatwierdziła projekt 
re,:.:porządzenia o zabezpieczeniu mienia państwo
wego oraz o poprawie bytu uchodźców wojennych . 

ODWIEDZINY 

PANA PREZESA RADY MINISTRÓW 

U EMIGRACJI POLSKIEJ 

Rząd uznaje za naczelne swoje zadanie, przez . Oto jest droga, któ~~ idziemy, 'h'.ier:.:ąc, że mu- \ w niedzielę dnia 10 grudnia b.r. Pan Prezes Ra
najwydatniejszy udział Polski i jej armii w woj- si_ om_ nas dop~owadz1c do c8:łkowitego wyz„v:ol~- 1 dy Ministrów Generał Władysław Sikorski udał 
nie, wyzwolić ziemie R-.,eczypospolitej z wrogiej m_a ~J~zy~ny 1 odrodzema_ s~ę Rzeczyposp~hteJ, się w towai :.:ystwie Charge d 'Affaires R.P. w P:t
okupacji i zapewnić Polsce, obok bezpośredniego ~:v1elk1eJ metylko obszarem 1 liczbą obywatel! , ale : ryżu Ministra Feliksa Frankowskiego i najbliższe · 
i rozległego dostępu do morza, grnnice, dające 1 potęgą ducha. • go otoczenia na póinoc Francji aby nawiązać oso-
rękojmię trwałego bezp:eczeństwa. Polska uczest- W ręce wyzwolonego Narcdu pragniemy · : :ożye l bisty kontakt z wychodźctwem polskim. . 
niczy w wojnie jako sojuszniczka Francji i Wie!- wiadzę, Nie użyjemy jej inaczej, jak w jego służ- 1 z ramienia władz fr, _rncuskich jako przedstaw1-
kiej Brytanii , na zasadzie pełnej równorzędności bie. Pmgn\emy z czystym sumieniem stanąć prz::- d ciel Ministra Robót Publicznych de Monzie towa
państwowej i niezłomnej wierności oraz śc: słej jego sądem. rzyszył Panu Prezesowi Rady Ministrów Dyrek-
w_spólp~acy_ i poroz~mi~1:ia, z,aró'h'.no ':" prow~:lze- Uczynimy wszystko. by zasłużyć na Wasze tor Blum-Picard. . . 
mu woJny 1 ustalemu JeJ celow, Jak 1 w zawier .1- f . Gdy pociąg wszedł na dworzec Jednego z miast 

. k . W . k p , t p l zau ame. , ł ·t mu po OJU. OJS o suwerenneg_o , ans wa ? ~ Prezes Rady Ministrow zosta powi 1:.tny przez 
skiego walczy na prawach pełneJ rownorzędnosc1 i T,ak nam dopomóż Bóg! ' Konsula Generalnego R.P. w Lille p. Aleksandra 
z wojskami sprzymierzonymi. I : Kawałkowskiego, dowódców wojsk francuskich i 

I Pn."es Rady Ministróv,: 1 h d' Stanowisko kraju w dobie wcjny jest doniosłym ~ · i brytyjskich oraz przedstawicie i wyc o zctwa 
czynnikiem w dążeniu do zwycięstwa. Społeczei1- (-) :]ikorsl. i I polskiego. . . , 
stwo polskie już pr:.:ez pełne wymowy wobec c,.:1łe - · I Z dworca P:.tn Prezes Rady_ Mmi~t;ow vyraz z 
go świata bohaterskie znoszenie cierpień i prze(- · -oOo- 1 otoczeniem udał się pod pommk BaJonczykow po-
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leglyc~ 1:a yoL.ich bitwy pop_r~edniej wo~ny. Po / Walcząc dziś o Polskę stanowimy część jednoli- konała rzeczy niezwykłych, w którym dobrobyt i 
przemow1emach Prezesa Kędzi 1 Mera gromy N2- _ tego frontu z tymi narodami, które nie spoczną cywilizacja stały się udziałem wszystkich oby
vill St. Waast p. Crepin, Prezes Rady Ministrów : wcześniej aż nie uwolnią 'świata od tyranii bez wateli. Państwo to nigdy nie napadało na nikogo, 
złożył pod pomnikiem wieniec o barwach narodo- względu na to czy jej na imię Hitler, Goerin(Y nikomu nie zagrażało. Był to zawsze w...:orowy 
wych przyczem wygłosił przemówienie, w którym czy Stalin. " członek społeczności międzynarodowej. 
oświadczył między innymi: Armia Polska odbudowuje się szybko u boku Ten to właśnie kraj bez żadnego powo:iu staje: 

"N1sza sytuacja dzisiejsza nie przypomina po· naszych sojuszników Francji i Wielkiej Brytanii. się przedmiotem napaści wyrosłej z ducha impc
przedniej wojny. Dziś pomimo barba1·.:yńskiego Na morzu dzielne jednostki naszej marym.rki rializmu równie n:enawistnego jakąkolwi -: k no:.:;i 
niszczeni,: ~olski ,. przedstav.:i3:my jej s~werenność wojennej, wielce cenionej przez najlepszych ist- 1 na~~ę. T,:,go ducha i~perial!zmu, który przez na· 
na obczyzme. Działamy w sc1słym związku soJu- niejących marynaro;:y, stariy się niejeden już raz pasc na Polskę stał się grozbą dla całeJ Europy, 
sznicz)'.m ~- 1:as~ymi wielkimi sprz_Ymierzeńcami. z wrogiem. Lotnictwo nasze mające już poza sobą ~m :..: ąc_ je:=Jnocześni_e _ustalony p~rządek rzeczy w 
':}dy_ więc s~1erc t:'(~h "':alec.:ny?h 1 szlachetnych tradycję, . w.:bije się wkrótce dumnie w powietrze. Europ~e srodkoweJ i wscho~meJ. . . . _ 
zołmerzy, ktorzy b1Jąc się pod oocym sztand,.1rem W Polsce zaś kr,1j cały opiera się z zaciekłością Jakze by Polska mogła. me \vspołczuc c1erp1c
slużyl~ J?Olsk~ej spra~ie nie .P?szła _na marne, tym zdecydowaną zmuszając nawet wroga do podziwu. ni?1:11 Fin~andi_i? Pie~~szy pośród innych . kr~j 
ba:dz1e_J _mozemy byc pewm Zwycięstwa w obec- Dziś bowiem wojna toczy się nie tylko na fron- 1 moJ c~wazył s1~ stawi? czoło nawale gr~zy 1 zm· 
neJ wo~me. . cie c~ysto wojskowym jest także wojną gospo- szczema, 1:1czymł, to me trlko_ ~ obrome_ swycn 

Będzie to zwycięstwem dobra nad złem, wolno- darczą oraz wojną nerwów. własnych mteresow, lecz rowmez w chrome cyw:-
śc~ n3:d nie"':ol'.i, wrz.woleniem, któ.re_go, żołnierza- Zasadniczą rzeczą jest wytrzymałość. Pod tym lizacji_ eur?pejskiej i :-vo~nośc~ ludów. . 
m1 w1ernym1 Jeste~c~e na obczyzme.' I:..ds~ym względem współpnca Wasza jest najcenniejszą w 1 • Jakze więc ~?13:cy_ 1 ci, _kt~rzy zn?szą ob~cm(· 
pun~t~~ uroczystosc1 ?Y_ła akademia _wycho::lzcza chwili gdy pełnicie służbę w w .1rsztatach i fa bry- ; J3:rzmo okup~cJt, 1 c1, ro:.:s~3:n~ po wi~lu krałach. 
w. miescie będ~cym n3;Jw1ększym sJrnp1skiem Pola kach naszych sojuszników. Od Was zależy w du- ' me odczmyah głęboko rozw!JaJących .się na połn , r 
kow pr2y udziale z gorą 1.500 osob. Pana Pr2ze- żym stopniu by duch żołnierza a nawet Narodu cy, brzemiennych w skutki wypadkow. 
sa R,a?Y. ~inis_trów Generał_a. Siko:skiego witali całego po·.:ost:lł nienaruszony''. Zwracając się do Niestety Polska zlana ~rwią setek t~sięcy naj
p~zemow1em3:~m Prez~s ~ac1eJew~k1, przedstawi- obecnych Polaków Pan Prezes Rady Ministrów lepszych ~wyc~ ob:ywa~eh_, pokryta ~op10ł~~ ::;pa: 
ciel FederacJ1 RobotmczeJ p. MaJorczyk oraz re· Generał Sikorski zakończył swe przemówienie: lanych miast 1 wsi, me Jest w stame posp1eszyc 
daktor. "~arodowca" ~- ~1:i~hał Kwii.1tkowski. W "Chciałbym, abyście wiedzieli i przyjęli do wia· z po1:11o?ą na~odowi fi?ski~n_iu. . , . 
o~p?w1~dz1 _na_ przem~;':'1ema Pan Prezes Rady domości, że jestem człowiekiem, który umie do- Dz1e?1, ko?1ety_, męzczyzm są ?ezlitosm~ ~or:-
Mm1strow oswiadczył: ze on człowiek czynu stoi trzymywać dane-go słowa. dowam. NaJleps1 obywatel;; kraJu - uw1ęz1c:m. 
P?między lu~~mi czynu_ przyjmując ·..; zadmyo_le- Nie chc~my wejść na dawne d~ogi, które nas Ducho'Yi~ństwo wszystkich wyz_nań pL.:eśladowa · 
n_ie11:1 g?to~vosc wy?hodzctw,:ł. pragnącego dac zy- zaprowadziły nad brzeg przepa·ścL. Wiem czego ne, . kosc10ły,. zbory, synagogi . zbeszcz2s~czo1:.e. 
ci.~ 1 __ mierne _sprawie n~ro_dowej, i że może zapew· odemnie Phce-cie i czego się po mnie spodziewa- Ty~1ące: ro~zm wygnane ~ odwiecznych. siedzw, 
me 1z sam Jest. c~ł~wiekiem k!óry przyrzeczenia cie. Jak przystoi żołnierzowi, wykonam z pokorą ~aJątk1 osob p_rywatnych 1_ skarby sztuki za~ra
~WE: zwykł spełma? Jak o tym. swiadc~y ca~e jego każdy rozkaz, który Ojczyzna wyda.'' b1one. Instytuc~e ~aukowe .1 ~:zkoły -:- ~am~męte. 
zyc1e. ~lat~g? tez prze?staw1_ciele wychodźctwa Wieczorem odbyło się zebranie urządzo- Ot?, obraz polozem3:, w ktorym znaJdUJe się lu::1-
mogą_ hczyc, ~e praco~ac_ bę~z:e dla odbudowania ne przez Konsuh Generalnego R. Pł. Aleksandra _ nosc Y,,, o~upowaneJ P?~sce.. . . . 
Polski, wo~neJ, spraw~edhweJ ~ demokratycznc:j ." Kawałkowskiego podczas którego przemawiali. , NaJezd~cy postano_wih _zmszc~yc całkow1c1e ~rn: 
Następme odbyło się przem~anow,~ime jednej ~ deputowany St. Venant Mer miasta Lille Har- ' rod polski. Nie- uda 1m się to Jednak. Polska zyc 

ul~c mia~t~. na ''~v~nue de Varsovie'' pocze1. dy, rektor ·uniwersytetu' Państwowego, ks. 'Kano- będzie i_ wyj?zie z~ straszliwej próby dziejoweJ 
m_iało. mieJsce prz7J~c1~ w ratuszu. gdzi2 w octpc nik Loma_n p_rof. Uniwersytetu katolickiego jeden wzmocmo~a 1 potęzna.. , 
wiedz1 na I?r~em?w1e~1e. Mera miasta Pan Pre- z generałow 1 prefekt departamentu p. Carles. Parne Przewodm~zą_cy · . _ 
ze~. Rady M1~1.stro:w. ~sw11adczyl, co ~as!ępuje: W odpowiedzi na powyższe przemówienia Pan Zgłaszam pr...:ystąpieme Rządu polsk~ego. do 
. Uroczysto_sc d21s1eJsza _ma g_ębok1e 1 wzrusza- 'rezes Rady Ministrów oświadczył co następuje: uchwa~y Ko1:111.tet_u. Uc~wała .ta pozwoli . Lidze 
Jące _znaczeme. Uzmysła:,v1, :1 ~t-µa_n1a,ą, do::;wwu1... "Trójporozumieni2, którego wspaniałym wyra- Narodow zaJąc _Jasne 1 ~-yr3:zne stanowisko w 
he~01czną obronę naszeJ sto~lCY 1 ludu warszaw ;2m są dzisiejsze manifestacje jest związkiem sto~unku d? Związku. Sowieckiego: ~ylko _od Ra
skiego. (?b}'.' mogła ~na s.uzyc za przykład W... .arodów wolnych, które nie spoczną aż uwolnią dy 1 od 1-!anst~, nalezących do L1g1 zalezr, ~b)'. 
~zym dz1ec10m. Czyz bohaterska ta obrona nil ,wiat od barbarzyństwa i tyranii. zasada, że u~hwała 1st?tme została wprowadzona. ~ z~cie 1 
Jest w,yrazem . n~ezniszczalnej jedności pomięd2. ~ 1,ralczymy z Niemcami a nie z Hitlerowską III Rze Liga Narodow z I?owrotem odzyskała JeJ m1ędzy-
Fran?Ją, Anghą 1 Polską? r;zą jest jedynie słuszna. Historia ostatnich lat nar~dowe z~acze~ie. . , . . , . 

SoJusz nas~ych ~r~e~h. państw zahartow,a~ si~ 'i'O-ciu jest tego oczywistym dowodem. _Nie_ wątpimy, ze_ Rada nie ?c1crp.1 obecnos_c1 s~-
w walce o naJl:urdz1eJ sw1ęte prawa ludzkosc1. J e · Zniszczeni być muszą nie tylko hitlerowcy, któ- ~1eckie~o napastmka w Ęrome. panstw uczc1wyc.1 
go celem ost3:tecznym jest zwyci ę3two, które jest :zy teroryzują dzisiaj mój nieszczęśliwy kraj, i szanuJą~ych swe .zo.bow1ąz~ma: 
pewn~. ~wyc1ęs_t:,vo to o~b~du~e uu~ ... ą vj1...:t.y~ •. ~, ale i prusactwo, które jest wyrazicielem zabor- . Je~tesmy przes"':1,3.dcz~~1, z~ w_oh:~e. narody, 
przynu~s1e pokoJ w~t~ząsmęteJ . ~urop1e, będw. ;;zych tendencji germańskich ożywiających naród udz~elaJąc pomocy_ Fmlandn, ud~1elaJ~ JeJ. samym 
wre~z~1e dla całego swiata ręk0Jm1ą lepszej przy- niemiecki, a wywodzących się od Bismarcka. Li- s?b1e. Pod~rzymuJąc boh~te_rsk1 ?a~od fmlan?~
szłosc1 op~rtej n .1 sp:awiedliwości i pokoju" . czenie na przewrót w Niemczech byłoby nowym k1 w obronie s~rch gramc 1 sweJ mepodlegl~sc1! 
Następn_1e od?ylo się pr:.:yjęcie urządzone prze:.. '.)lędem. A za błędy popełnione w 1918 roku płaci- nar~dy te b~omc. będą sw:r:c~ własnrch gr:am~ ~ 

Centralny Komitet ~bywatelski podczas kton~g.:: my dzisiaj krwią. Walne zwycięstwo koalicji jest sweJ_ ""'.łasneJ . ~iepodle~łosci. Jestesm)'. rowmez 
Preze~ ~zy1?anowsk1 wręczył Panu Prezesowi l:{a· pierwszym warunkiem nieodzownym realnej po- przeswiad~zen!, ~e zwy~1ęstw_o n~pastmka st:,vo
dy Mm!stro~ czek na 500.000 fr.fr. j,ako drugą ,Jrawy tej sytuacji. p 0 tym tr.-:ebia będzie uniknąć ~zyłoby me1:1?1kmone mehezp1eczenstwo dla wielu 
ratę ofiar pieniężnych, złożonych przez wychodź błędów traktatu Wer::d.lskiego, jedynie bowiem mnych kraJ~W. . . . , . 
ctwo polskie we Francji od chwili wybuchu woj- tym sposobem powstanie nowa, zdolna do życia i .~to ogram~z~ się ty!ko do ok_azywan.1a l~tosc1 
ny na F~ndusz (?brony Narodowej. daleko sprawiedliwsza Europa,. N:1paść potężnej ofiar.om napasc1, t~n nwuchro1::m1e. naraza s_ię na 

_z ~olei _ks_. ~z1ekan Szewczyk wygłosił przemó- lecz tylko liczbą i przestrzenią Rosji, na mały i l_cs, ze ye_wn_e~o. dma sam stame si_ę pr~edm10t~m 
wierne: w 1m1e~iu duc~owie11stwa polskiego w Pói- niezwykle dzielny naród finlandzki otwiera oczy Jałow~J hto~c1 mnych. Rząd polski,_ ktory re~re: 
nccneJ Fn::1.ncJi,. w ~torym wspomniał, że Polska wielu ludziom dobrej woli na imperializm sowiec- zentuJ~ narad w~lc~ący na?al łączn_1e ~ FrancJą 1 
w. 18~1 _roku me ~iała wodza ora.~.ś O proroctwie ki. Te dwa imperializmy są obecnie w cichej Imperium Bry~yJsk1m w ~1ezł<;>mneJ w1er~e w os· 
M1ck1ewicza: "I:Jomme1:1- non habent' ', że dziś jed- zmowie, d·,.; i ,.1łając w najściślejszym spisku. Tu t3:teczne z~yc1ęstwo, uwaz3:,, ~e trad~~yJne po_ls
ni:1k mocno stw1~r~za: iż wodz3: _mamy leży główne źródło niebezpieczeństwa grożącego .kie ha~ło : Za naszą wolnosc 1_ ~Vaszą - po:wm-

Dalsze przemow1ema wygłos1h Prezes Federac- ludzkości. no stac się hasłem całego cyw1hzowanego sw1ata. 
c~i E~i~rantów P; Skrocki i Poseł Maes. w imie- Koalicja jest materialnie i moralnie dość potęż- S~1:1-ienia nasze _niec_h nam powiedzą, kto w tej 
mu 1:Im1stra Ro"?ot Publicznych Francji p. de I ną, ażeby przez utrzymanie woli walki, pokonać I c~~ą1 pr ·..:ysłuchuJe się na_sz~~ obrado11:1; Są \o 
Monzie prze~;:1w1~ł _dyrekto: departame1:tu górni- 1 bez reszty !YCh wrogów. Ludy natomiast są tak ~~ezhczone rzesze ?bywateh roznych k:aJ?W, kto
czego w tymze M1msterstw1e p. Blum-Picard. Dał zmęczone ciągłym kłamstwem bolszewickim, że 1 1 :-- z ~rwog~ pytaJą: czy same z kolei me staną 
on wyraz sympatii_ jaką. żywi Francja dla Polski, Europa uniknie łatwo bolszew:;;acji. Wysuwać jed · I się ofiarami napasc1. . . . . . 
poczem zaznaczył Jak miasta północej Fr:mcji zo- nak musimy wielkie idee i koncepcje, które por- , . Są_ to przedewszystk1m m1hon;r .u~1s?1ony~1~ n'.t 
~taly odbud?wane_ z gruzów, w które pr:.:emieniła wą za sobą masy". I ziemiach oku:powan:y~h przez naJezdzcow. M1ho!1y 
Je poprzedma woJna, podobnie Polska powstanie _ I te nadsłuchuJą z b1Jącym sercem głosu narodow 
z popiołów . i -o O o- zgromadzonych w Genewie. 

Powit~ny c.wacyjnie, zabrał głos Pan Prezes ; z MINISTERSTW A SPRAW ZAGRANICZNYCH [ _Każde z P8:ńst~,. należących do Li~i Narodów 
Ra~y Mm1strow Generał Sikorski aby podzięko- l w1.I:no odpo_w_1edz1ec . c:e.yn~m 1!a pytame: czy roz-
wac za doznane przyjęcie. I Na posi·edzeni· 1 Z d . L _ WOJ ludzkosc1 ma się _ op1erac na prawie czy na "P d . . . u p enarnym groma zema 1 . . dl" .. . ł . . . 
d Pralwk_z1wym po~rz_ep1emem dla nowego R.,::ą - gi Narodów w Genewie w dniu 14 grudnia b.r. bez przlem?c_y' nadspr8:w.1ed 1wtoskc1 czy tn~ g""'.ahc1e .' na 

u o s 1ego - mow1ł Pan Prezes Rady Minis- pośrednio po w stąp· . , . d 1 t wo nosc1 naro ow 1 Je nos e , c-..:y ez na 1c UJarz
trów, -:----- jest świadomość że w chwilach ciężkich FrancJ·1· p Cha pyeti·e iedmuR'bpie_rw~z~go e edgal a mieniu; na nihiliźmie moralnym czy też na mo-. 1. , , . m r e 1 es 1 pierwszego e e- 1 , · h , ·. , k" · ·i· .. 
moze_ my 1czyc na n :1ród, który nam nigdy przy- gata WielkieJ· Brytan'" B tł :. b ł ł d _ ra nosc1 c rzesc1Jans ieJ; na cyw1 1zacJ1, czy na . . . . . . k ·1 u p. u era, za ra g os e barbar ystwie? 
Jazn~e swo~eJ. me pos ąp1: . . legat polski, p . Podsekretarz Stanu dr. Franci- z . , 

. Nie znaJdz1e s1,;_f P?m~ędzy na~1 mkt, k?go szek Graliński i złożył następujące oświadczenie: Polska dokonała już swego wyboru" . 
me ogar~ęł?by pr~er~zeme . na _mysl o okruc1eń- "Zabieram głos w imieniu Polski w tragicznej 
stw,~ch, ~a~1e dzieJ~ s1~ cod~1enme w Polsce. Wro- chwili historii Europy, ażeby oddać hołd rycer· ·· ·· 
gawie nasi, przewiduJ~c meuch~onną _klę?kę ni · skiemu narodowi fińskiemu, który bohatersko Pan Prezydent RzeczypospoliteJ· odwołał ·1. 
szczą wszystko, co w-..:mosły w ciągu w1ekow pr·•- bron· ... · · dl ł · · · 1 · · · , cowite pokole . W ·1 . ' b . . ': , i ..,wcJ mepo eg csc1 i we nosc1 przec1w1w dniem 1 stycznia 1940 r. Dr. Micb1ła Sokolni<.;-

ma. ys1 aJą s.ę :1 y zmszczyc me I atakom brutalnego wroga k. b · · 
tylko najdobitniejsze świadectwa dawneJ· nasze· '. p 1 k . 1, · _ . . I 1ego Am asadora R..:eczypospohteJ Polskiej w 

T· ·· 1 k. . . . J I O s a ma specJ:1 ny tytuł, aby zab1erac Ankarze ze swego stanowiska 
cywi 1z:3-cJ1, . ecz. ta z~ 1 mm narad. Pormmo wszy- i głos w tych obradach. Polacy zawsze odnosili się 1 • • 

s~ko me zmszcz~ ?m te~o. co Jest nie~niszczalne. I z podziwem do narodu fińskiego, a w ciągu za- I 

Siła du~zy. pols~1~J zwyc1rzy ost,1teczme. . ciętych wspólnych walk o wolność, oba nasze ''' ''' 
. Na?eJdz1e ?zi~n, w kto~ym Naró_d pols!ci sta · ! narody wytrwale broniły i utrzymały dziedzictwo 

me się oskarzyc1el~,m a 'Ymnr będzi~ mus!ał zda d_ucha narodowego. Wysoko cenimy olbrzymi wy- Pan Prezydent Rzeczypospolitej odwołał z 
s~ra""'.ę,, z~ s~yc~ _brodm. _Nie będzie: mozna po- s:łek dokonany we wszystkich dziedzinach przez dniem 15 grudnia_ 1939 _r. p .. Michal..1 Mościckiego 
wiedz1ec, ze zołmerz polski walczył nadaremnie m:ib: li·czbą ler·· wi·eik· d ·l 1 d f ", k. Pcsh nadzwyczaJnego 1 Ministra pełnomocnego . . ł N , • - J , . .... ~ 1 uc l e m u ms 1 R l't · p 1 I · · B k r 
1 ~e, c,;1- y ar~d po~s~ał nadar~m?ie prz~ciwko Dla narodów Europy środkowej i wschodniej , zeczyĘ>os~o 1 eJ o s {leJ w ru ·se 1 ze swego 
naJezdz~y: Sum.1eme sw1ata _budzi się stopniowo i Finlandia stała się przykładem państwa dobrze i stanowiska. 
wyrok JUZ zawisł nad wrogiem. 1 rządzonego, w którym oświecona demokracja do- : -oOo--

- ---- ···- - -·---- -- --- ·-Wydawca: Polska Agenc3·a 'feleg-rafic21~. 1 . __ T_ł ______ _______ -- - - --- -------
~ - -· _ ·----·· . ___ o~zono w Drukarni "Polaka we Francji'' 
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