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TREść DZIAŁU URZlf}DOWEGO: 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 
1939 r. w spr.-1wie okrucieństw niemieckich w Pol
sce. 

Obwieszcze·nie Prezesa R.i::i.dy Ministrów z dnia 
20 grudnia 1939 r. w spraw~e uniewazn:e
nia Zarządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 
17 listopada 1939 r. o przyznanie uprawnień szko
ły państwowej gimn.1.zjum-lice-um imienia Cypr:a
na Norwida w Paryżu przy Instytucie Luksem
burskim, 14 rue d-e Fleurus. 

·Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświadc.:enia Publicznego z dnia 20 grudnia 
1939 r. o przyznaniu uprawnień szkoły r:,·111.stwo
wej gimnazium-liceum imienia Cypriana Norwida 
w Paryżu przy Instytucie Luksemburskim, 14 rue 
de Fleurus. 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 20 GRUDNIA 1939 R. 

W SPRAWIE UNIEW AżNIENIA ZARZ1~DZE· 

NIA MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA : 
I 

okupujących t erytorium Państwa Polski~go, j~
;~di wy km.czają poza granice ~ymc.:asoweJ a~m1 · 
nistracji okupowanym t erytcnum, -~ą, zgod~i~ z 
postanowieniami IV-ej Konw~ncJi :ą:ask1eJ z 
1907 roku o prawach i zwyczaJach WOJny lądo
wej, nieważne i niebyłe. 

Art. 2. 

17 LISTOPADA 1939 R. O PRZYZNANIE UPRA- 1 Wi:;zelkie akty prawne i zarządzeni~ władz, 
, - - , .. : okupujących terytorium Państ:,,va _P?l~k~eg?, do-

WNIEN SZKOŁY P ANS'! W OWEJ GIMN AZIUM ! tyczące przenoszenia, obciążenia, sciesmcma lub 
LICEUM IMIENIA CYPRIANA NORWIDA W ograniczenia pod jakąkolwiek in_ną 1~azwą prawa 

. I w.asności: Skarbu Państwa, zw1ą:.:kow komunal-
PARYZU PRZY INSTYTUCIE LUKSEMBUR- ! nych, przedsiębiorstw państwowych, i _komunal-
SKIM, 14 RUE DE FLEURUS ("MONITOR POL- nych, instytucyj publicznych or~z csob fizycznych 

i prawnych na rzecz obcych panstw, obcy~h ob~ 
wateli lub obcych osób prawnych oraz osiedl,ame 
w nieruchomościach oby\vateli obcych panstw 
pcd jakimkolwiek tytułem prawnym, są nieważ-

SKI" Z DNIA 28 LISTOPADA 1939 R. 

Nr. 258-267.) 

' . . . . . . . ne i niebyłe-. · . 
D k t P d t R 1. . d . .., . I Zarządzeme Mm1stra Op1ek1 SpokczneJ z dnia Nieważne i niebyłe są również akty prawne 1 

e re rezy en a :\.Zee::.:ypospo 1teJ z n1a .:.iU 17 r to d 1939 , · · · k · · p · r t d 1939 · , · · · k · , .. _ is. pa a . . r. 0 l?rzyz~,1me ~pr'.1w~1en sz _o- zarządzenia władz, okupu_iących terytormm an· 
is opa a _r. o mewaznosc1 a tow prawnych , ły panstwoweJ g1mnazJum-hceum im:2ma Cypria- p I k. ·~ · t. 1 gdy wyni· 
władz okupacyJnych. . ~- . , stwa o s 1ego, wym1cmone w ~s .' . . . 

. . I na Norwida w Paryz.u przy Instytucie 1:,uksen:- 1 kaJ·ą one ze stosowan ia ekste rrnmacyJneJ polityki 
( Przedruk z ''Dzien nika Ustaw R zeczypospoltt e.7 burskim, H rue de- Fleurus unieważnia się. 

Polskief' Nr. l()~ poz. 1006) · narodowości owej. 

DZIAŁ URZĘDOWY 

-oOo-

UCHWALA RADY MINISTRóW 

Z DNIA 15 GRUDNIA 1939 R. 

W SPRAWIE OKRUCIEŃSTW NIEMIECł<.ICH 

Wo hec 

egzekucyj 

W POLSCE 

potwornych 

patriotów 

masowych 

polskich, 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorski 

- oOc---

ZARZĄDZ .ENIE 

MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH 

I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

Z DNIA 20 GRUDNIA 1939 R. 

O PRZYZNANIU UPRAWNIEŃ 

SZKOŁY PAŃSTWOWEJ GIMNAZJUM-LICEUM 

IMIENIA CYPRIANA NORWIDA W PARYZU 

PRZY INSTYTUCIE LUKSEMBURSKIM, 

14 RUF:: DE FLEURUS. 

Art. 3. 

Nieważne i niebyłe są wszdkie akty prawnr 
władz, okupujących terytorium Pai1stwa Polskie
o·o dotyczące wprowadzenia sekwestru, zarządu 
b ' • d . przyrr.usov;c·go, lub wprowadzem:3- J:>O . mną na~- . 
wą zmiany w sposobie ~arządzema 1 uzytkowama 
mieniem osób fizycznych i prawnych prawa pol
skiego, jak również wszelkie akty prawne tych
że władz, dotyczące· zmiany w składzie wład~ 
spółek i personelu zarządzającego interesami 
osób fizycznych i prawnych. 

Jeżeli akty t e zdziałane :.:ostały na nieprzymu
szony wniosek obywateli polskich i w ich ii:itere
sie to nadanie takim aktom mocy prawneJ nas
tąpi w trybie uznania ich przez władze polskie. 

Art. 4. 

Nieważne i niebyłe są wszdkie akty prawI?-e i 
zarządzenia dokonane prze„ władze , okupuJące 
terytorium Państwa Polskiego, w_ st~sunku _do 
uprawnień i mie-n ia obywateli polskich i pol~kic~ 
csób prawnych, znajdującego się pc;-.:a gramcami 

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 11 marca J obszaru Polski 
1939 r. o prywatnych szkołach oraz zakładacl: 
naukowych i wychowawc..:ych (Dz.U.R.P. Nr. 331 Art. 5. 

dokonanych dokonywany c h 
poz. 343) przyznaję aż do odwołania gimnazjum .

1 

N ' . : · ni·ebyłe są wszelki-" tytuły prawne, w r · · · c · N · d p . 1 1ewaznc i "' 
ter~ 11:11etiak yp~iant·· orr~ ,.1 W ;ryz~, prz~ nabyte przez jakąkolwiek oso_bę fiz}'.CZ~ą luli 

dalszym ciągu z polec e nia władz 

n iem ie ck ich w Polsc e, a s ·,.:cz e g ó 1-

n ie na jej bezprawni e do Rzeszy 

wcielonych ziemiach zachodnich 

Rząd Polski uważa za swój 

wiązek złożyć n~ s tępując e 

wiadczeni e : 

Po zwycięskiej wojnie 

st wo Polskie zastosuje 

niewinne ofiary polski 0 

torsje wobec Niemców 

zwłaszc:.;a W Ob e C i C h 

kierowniczych. 

-ooo-

Pań

z a 

r c

t c 

sfer 

ns y u~1e ; u ksemł ur~ Itm,' : rulek . ~ F eurm,, prawną do jakiegokolwiek miem~ _lub J:i,k1chkol-
uprawmema sz o y pans vrnweJ po s ieJ . wiek praw na zasadzie z:1rządzen i aktow praw-

Minister Wyznai'i Religijnych 

i Oświecenia Publicznego . 

(-) Sikorski 

-o O o--

DEKRET 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. 

O NIEW AżNOśCI AKTóW PRAWNYCH 

WŁADZ OKUPACYJNYCH 

( Przedruk z '' Dziennika U staw Rzeczypospolitej 

nych wiadz okupacyjnych,. uz~a~yc~ pr~e; ~ek~e1 
niniejszy za nieważne . Rowmez mewazne 1 n~e · 
byłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte prz~z ~a
kąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do Jakli · 
gokolwi.:k mienia lub jakichkol_wiek pr~~ w dro
dze umów lub też wykorzystama prze-p1sow przy
musowych, o ile dotyczą pi·..:edmiotów i prav 
wskaza!1ych w artykułach poprzednich. 

Art. 6. 

Akty :.:wykłego, ustanowi01~eg? przez wład~e ok~
pacyjne, zarządu cudzym miemem w . czasie woJ: 
ny w granicach koniecz.n~j potrzeby i normalne] 
eksploatacji, prowadzoneJ na zasadach u~·..:ciwoś
ci i dobrej wiary, wymagać będą uznama przez 
władze polskie po zbadaniu 5posobu wykonywa
nia zarządu cudzym mieniem. 

Art. 7. 

I Polskiej" Nr. 102 poz . 1006) 

Na pcdstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Kcnsty
i tucyjnej stanowię co następuje : 

Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne, 
ździałane przez obywateli polskich pod przym~1-
sern bezpośrednim lub pośrednim władz ~kupa
cyjnych. Akty te mogą być zgłaszane do reJestra
cji władzom polskim z umoty_wo~anym zastrze-I 

Art. 1. 

Wszelkie akty prawne zarządzenia 

' żeniem osób poszkoJowanych. Kazda osoba posz
wladz. [ kodowana ma prawo wnieść do sądu skargę o 
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uznanie tych aktów za nie-ważne. 

Art. 8. 

Obywatel polski, który dobrowolnie będzie po
magał władzom okupacyjnym do wykonywan~a 
aktów, wskazanych w a rtykule 1 - 5, podlegme 
karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub kon
fiskacie całego mienia. 

Art. 9. 

ności. J bije godzina wymiaru sprawi~dliwości dz~ejc_:iwej . . 
. , . . • . . i ••• · - ~ . ~- Zwycięstwo oręża fra~cuskiego,_ brytyJsk1_ego 1 

_sLałem mEnawisc1_ 1 zach ... mno_s~1 pol1~yka n:: I polskiego położy podwalmę noweJ, przt:..: N1e~cy 
m~ecka WI?ycha narod własny prosto '!' pr~epasc: I już ni€· teroryzowanej, wolnej Eurony, nodwalmę 
Nie uratuJą_ go od ka!a~trofy oszukll;nc_ze mtr)'.g~ odrodzonej, wielkiej, zwartej i silnej Polski. 
pseudopokoJowe. Bądzcie przekonam 1 spokoJ111 
o to, że kierownicze czynniki polityczne i opinia I I przyjdzie chwila, kiedy uklęlmi :: :~: y :mC:,w 
publiczna Francji i Anglii, a także innych naro- 1 społem przed nowym pomnikiem Chry:;tusa Kró· 
dów zdają sobie z tego w pełni sprawę, że Niem- I la w P cznaniu Sercu Jego Prz c '.1. a jśw i ęts:::~mu 
cy muszą być nie tylko pob~te, ale i r ozbite i że I składa:iąc korne dziękczynieni e. 
nie o pokonanie tylko Hitler.i i hitleryzmu chodzi, j 

P::zepisy niniejszego dekretu stosują się do · lee:..: c cstateczne unieszkodliwienie narodu nie- i 
już wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz mieckiego jako klkiego. Pod tym względem przy- [ 
okupacyjnych, jak również do wszelkich, spr~e- niosły ostatnie tygodnie duże wyjaśnieni f. sytua· 
cznych z postanowieniami 11iniejszego dekretu, cji, a przyczyniły się do tego w znacznej mierze 
aktów ,prawnych i zarządzel'l tychże władz, które akty teroru niemieckiego w Polsce, szczególnie 
zostaną wydane po wejściu w życie niniejszego zaś na jej ziemiach zachodnich. 

-OO O-· 

Z MINISTERSTW A PRZEMYSŁU I HANDLU 

dekretu. Opinii całego świat1 znane są zarówno maso-
we rcrzstrzeliwania w Poznańskim, na Pomorzu i Pan Minister Spraw Wojskowych w porozumie 
na śląsku , jak zsyłki do obozów koncentracyj- niu z Ministrem Przemysłu i Handlu wydał prze

Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłosze· nych, konfiskata mienia polskiego, polskich ins- pisy regulujące służbę osób podlegających pow-
·nia. tytucyj, przedsiębiorstw handlowych i przemysło- szechnemu obowiązkowi wojskowemu a zatrudnio-

Art. 10. 

Ar t. 11. I wych om.z gospodarstw rolnych, a także masowe nych na statkach polskiej żeglugi morskiej i rybo-
. . . . wysiedlania ludności polskiej z Gdyni, Bydgo- łóstw'.l. morskięgo. Przepisy te ogłoszone w "Dzien 

Wykoname dekretu powierza się Prezesowi Ra- szczy, Poznania i innych miast. Generał Debeney niku Rozkazów" Ministerstwa Spraw Wojsko-
dy Ministrów i właściwym Ministrom. i zestawia te gwałty z narzucaniem niewolnictwa wych z dnia 16 grudnia 1939 r. Nr. 1 bis. poz. 2. 

Prezydent Rzeczypospolitej 
w starożytnych cmsach i kończy swój płomien- 1 pr~:ewidują, że rezerwiści marynarki wojen_nej 
ny artykuł oświadczeniem: Bóg jest nie za wyso- i będą powoływani do służby w marynarce woJen
ko, a F'rancja nie za daleko. , nej na indywidualne zapotrzebow.rnia kierowni

ctwa marynarki wojennej. Wszystkie inne osoby. 
które podlegają powszechnemu obowiązkowi słu
iby wojskowej, a które są zatrudnione na stat· 
kach polskiej żeglugi morskiej i rybołóstwa mor
skiego zosto.ją zwolnione od powołania do szere· 
gów na czas pełnienia służby na statkach. W razie 
koniecznej potrzeby w~adze wojskowe mogą jed
nak powoływać specjalistów na ·~asa dzie indywi
dualnych zapotrzebowań. Poszczególne osoby, któ· 
re na zasad·.lie powyższych przepisów są zwolnio· 
ne od służby wojskowej mogą jednak wnosić in
dywidualne prośby o powokmie do szeregów. Pro· 
śby takie kapitanowie· statków kierować będą ze 
swą opinią z.a pośrednictwem Ministerstwa Prze-

(-) Wla-dysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sikorsl<;i 

-oOo-

D'Ormesson opisawszy na kimach ''Figara" w 
artykule p .t. "Barbarzyństwo" rządy Niemców, 

I zwłaszcza "Gestapo" w Polsce zachodniej stwier
dz:.1., że żołnierze francuscy i angielscy będą się 
bili nie tylko o honor swych krajów, ale także o 
całą przyszłość Europy i świata, zagrożoną przez 
niemieckie barbarzyństwo. 

W "Epoque" de Kerrillis poświęc:1 również ter
rorowi niemieckiemu artykuł wstępny , w którym 
po opisie tego, co się dzieje· w Poznańskim, na 
Pomorzu i na śląsku, stwierdza, że to samo nie
wątpliwie groziłoby w przys;,łości i Francji . 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY , "W po~świadomoś~i . germańskich b~rb1I:z,y11- mysłu i Handlu do Kierownictw,1 Marynarki vvo
cow - pis-.::e de Kenlhs - nagromadziły się w jennej . 
stcsunku do Francji całe pokłady zaciekłej sadys- . . 

-000-

PRZEMóWIENIE 

tycznej nien.1wiści. Nikt z nas nie byłby przez nią . ~s~ystk1~ osoby z~tr:u~mone 1:,1. statkach ~ols
cszczędzony: mienie nasze zostałoby zrabowane, k1eJ zeg~ug1 1:1orsk1eJ, i. ryboł~stwa ll_l?rsk1ę_go 
nasze rodziny rozproszone lub ponis~czone, nasi lotr~ymaJą_ spec~alne zaswrndczem~ n_iob1hz_acyJne 
ojcowie, nasi synowie i my sami zostalibyśmy stwierdzaJące, ze przez_ c-.::as pełm~ma sł1:1zby n~. 
wymcrdowani lub mmienieni na niewolników." tych _st~tkr1ch _są zw?lmcn~ od słuzby ~oJskoweJ. 

! "Dlatego" - konkluduje de Kerillis _ "trzeba ~asw1ad_czema takie. w _Język~ po!sk1m oraz. V.: 
zniszczyć to ognisko zbrodni" . tłomaczemu francuskim 1 ang1elsk1m wystaw1ac 

P . MINISTRA Dr. MARIANA SEYDY 

wygłoszone z rozgłośni pol
skiej radiG w Paryżu, w 
dniu 17 grudnia b.r. 

W tym samym duchu pisze płk. de la Rocque na 
łamach "Le Petit Journal'' p.t. "Wieczne Niem· 
cy" . Powołując się na b3.rbarzyństwa niemieckie 
w Polsce, stwierdza on, że Hitler, awanturnik i 
służalec sowieckiego Antychrysta, spuścił z łań
cucha przeciw naszej cywiliz1cji barbarię wiecz· 
nych instynktów Niemiec". 

będą Konsulaty R.P. na podstawie listy członków 
załogi przedłożonej przez kapitana danego statku. 

Zwolnienie od służby wojskowej ma znac: .. :enie 
tylko pod warunkiem pełnienia służby na st,:itku 
polskiej żeglugi morskiej lub rybołóstwa morskie
go; z chwilą opuszczenia tej służby z jakichbądź 
powodów zwolnienie traci swą moc i dana osoba 
obowiązana jest bezzwłocznie zgłosić się do woj
ska. 

W związku z powyżs:lym ZJ'.l.rządzeniem Pan 
Prezes Rady Ministrów Generał Władyshw Sikor 
ski wydał następującą odezwę do Kapitanów, ofr 
cerów i · .. młóg polskich statków żeglugi morski2j 
i rybołóstwa morskiego: 

. _Do Was, Rodak~w z P?zna~s_k~ego Pomorza W dzienniku "Le Petit Bleu' ' deputowany Da
l Sląska ~wrac,'.lm ~1ę w teJ chw_ih J'.3'k członek rz~~ riac, b. minister, p. t. "Szc:.:yty zgrozy" opisuje 
du pols_kwg?~ ~aJą~ego swą siedzibę_ w_e F:ancJi szczegółowo los ziem zachodnich pod obecnym 
by stwi,erdz1c, zi me ma P_~ze~tr_z,en_i, z~ me ma panowaniem niemieckim i stwierdza, że Niemcy 
siły, k~o~a z~oła.aby nas r~-dzi~l~c, ze! ~a_k ,przez hitlerowskie, podobnie jak poprzednio Niemcy 
lat _dzies1ątk1 łąc_zyła nas Jednosc my~h 1 czynu, Fryderyk,1 II, Bismarcka i Wilhelma II starają 
z~.ro'!'~o za c_zi:isow dawneg'? zabor~, Jal: w WOJ- się :.:niszczyć polskość tych obszarów najwyżej 
i:u~ swiat:°~eJ, CZ_Y w d~udziest~le_cm I?anstwo~o- stojących ze wszystkich ziem polskich 'pod wzglę · ' 'Polskie statki żeglugi morskiej i rybołóstw.1 
sc1 polskH;J, tak 1 ?b~cme zwarci J~st~smy w Jed-1 dem kulturalnym. morskiego dzięki obywatelskiemu spełnianiu obo-
nym potęznym dązemu do zrzucema Jarzma wro- \ wiązków przez kapit1nów, oficerów i członków 
giego i oparcia Ę>aństwa polskieg? n.J. silny_ch p~d- Podobne myśli znajdujemy w ' 'Temps". załóg, - służą nadal wspólnym interesom Polski 
stawach terytorialnych ~ szerokim, bezposredmm T . . 1 k C ł "T'- i i jej sojuszników. 
dostępem do morza oraz na niezłomnym funda· ?, sa1;1o czyn~ _prasa angie ~ ~- ~o ow~ 1_ J . . . . . . , 

mencie uczciwych zasad i rzetelnych ch1.rakterów. °:es konczy swoJ .a~tykuł_ shy1e1dzemem, ze n 1 Prac_e nas:..:eJ . zeglug1 n~orskieJ. i_ rybołostwa 
Rozumiemy się dobrze, wiemy, że tędy jedyniE. r '-dowy d1;1ch pol~k1 ~est _mezmsz~zalny, a symbo~ I ~orski; go uwazam 2.1 ~0~1eczne 1 mezbędne dla 

. wiedzie droga do wyzwolenia, do tężyzny narocto- le~ tego Jest _kazdy zołn~erz. , staJą~y w sze:egacł~ I mteresow RzeczypospohteJ. 
wej , do mocy państwowej. WOJSka pol~k1ego, ~amię ~ ramię ~ w0Jskam1 . . , . , , . _ 

i;,.1nstw, ktore ·.wbowiązały się walczyc O wolnosc ~olska n_i-us1 zachowi1c 1 eksploatowac swoJ t o 
Polski. naz morski. Dwie rzeczy pragnę Wam zakomunikować, a 

mianowicie, że cah gehenna bólu, cierpień , p1 :.:e
śladowań, grabieży, wypędzania, mordów, jaką 
r1rzeżywacie pcd okupacją niemiecką, znana jest 
nam w eiałej rozciągłości , oraz, że tę gehennę na
rzuconego wam systemu eksterminacyjnego i 
wszystkie dzieła nowoczesnych "Raubritterów'' 
podajemy do wiadomości opinii publicznej , kół 
politycznych i dyplomatycznych Francji i Anglii 
oraz kra jów neutralnych. 

Niemcy chcą t erorem zni~:.:czyć żywioł polski na 
nas::ych ziemiach zachodnich, by w mom::mcie, 
gdy zbliży się klęska militarna Rzeszy nie mogło 
powtórzyć się ,powstanie· wielkopolskie i to zgo· 
ła w szerszych r czmiarach niż ówczesne. Ale w 
rzeczyw:istości Niemcy potwornymi zbrcdniami 
swymi podcinają się sami beznadziejnie w opi
nii publicznej świata -- i zdoii'.l.li do siebie wzbu
dzić powszechną nienawiść i pogardę krajów nie 
tylko otwarcie wrogich Rzeszy, ale i tych, które 
z różnych przyczyn trzymają się t aktyki neutral-

C~iennik "Daily Telegraph" ogłasza obszerne 
sprawozdanie- jednego z Polaków, który przybył 
na zachód w ostatnich dnii'.l.ch. W sprawozdaniu 
tym szczegółowo jest opisany obecny stan rzeczy 
w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu ora:..: na wsi 
wielkopolskiej i pomorskiej. Podkreślona jest dos
konah postawa moralna tamtejszego społeczeń
stwa polskiego. 

Dziennik "Daily Mail" zami 2szcza artykuł 
stwierdzający , że Niemcy muszą być zniszczone 
jeżeli cała Euror ,1 ma uniknąć niesłychanych 
okrucieństw , jakie Niemcy popełniają w Polsce. 

Nie będę mnożył przykładów. Francja i An· 
glia mają jednak nie tylko zamiar c,ałkowitego 
złamania Niemiec, ale mają i siły realne po 
temu, by zamh r t en urzeczywistnić . Obecnie 
już istniejąca zdecydowana przewaga militarnych 
zasobów koalicji rośnie z tygodnia na tydzień i 
stanie się niez,1długo druzgocącą. Wówczas wy-
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Ci wszyscy, którzy spełniają sumiennie swe 
obowiązki na tych pływających polskich jednost· 
kach morskich - na każdym stanowisku, od ka· 
pitana do n'.ljmłodszego marynarza służą sprawie 
Ojczyzny. 

Sytuację formalną w stosunku do kapitanów, 
oficerów i członków załóg polskiej żeglugi mor
skiej i rybołóstwa morskiego załatwiam jedno· 
cześnie oddzielnym zarządzeniem jako Minister 
Spraw Wojskowych. 

Wzyw,1m więc kapitanów, oficerów i załogi 
statków polskiej żeglugi morskiej i rybołóstwa 
morskiego do dalszej wytężonej i owocnej pracy 
na morzu dla dobra Rzeczypospolitej. 

Powyższe kapitanowie odczytają wobec ofic~
rów i załóg swych statków'' . 

-oOo-

Redaktor Tadeusz święcicki. 


