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'l.'REść DZIAŁU URZQDOWEGO: 

Poz: 1~. ~arz~dzenie :Ministra Wyznań Religij- I 
nych i Oswiecema Pubhc~1ego z dnia 1 lutego I 
1940 r. o wystawianiu zaświ,adczeń o odbytych 
studjach i uzyskanych tytułach naukowych. 

Ukazał się Nr. 2 Dziennika Ustaw Rzeczypos
polite.i Polskiej z dnia 15 lutego 1940 r. i zawie
ra następujące Dekrety Prezydenta Rzeci ypospo
lite j: 
Poz: 2- z dnia 3 lutego 1940 r. o moratorium d?a 
długów prywatna-prawnych. 
Poz: 3-z dnia 26 styczn,ia 1940 r. o wydatkach 
związanych ze sprawowaniem funkcyj członków 
Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskie.f. 

DZIAŁ URZ.Ę:DOWY 

--o O o-

Poz. 15 

Cena numeru: 1 fr. fr. 
Prenumerata kwartalna wynosi: 
Z przesyłką pocztową we Francji: 
Z przesyłką pocztową zagranicę: 

20 fr. fr. 
23 fr. fr. 
28 fr. fr. 

DZIAŁ NIEURZ.Ę:DOWY 

-oOo-

PRZEMOWlENIE 

NACZELNEGO WODZA 
I 

GENERALNEGO INSPEKTORA 
SIŁ ZBROJNYCH 

GENERAŁA WŁADYSŁAW A SIKORSKIEGO 
DO LOTNIKóW 
WYGŁOSZONE 

W DNIU 9 LUTEGO 1940 R. 

żołnierze! 

Stoimy w ogniu wielkich wydarzeń dziejowych. 

I Prenumeratę przyjmuje Księgarnia Polska w Pa
l ryżu (Librairie Polonaisa a Paris) 123 bis, Bd. 

I. St. Germain (VI ar.). - gdzie również można 
nabywać poszczególna numery. 

I Są w W.aszym zbiorowym .zyciu pewne niadocią -
gnięcia, wyolbr.:1ymiane przez różnych ludzi. Są 
to odchylenia wywołane nadmiarom dobrej woli, 
a czasem niedoświadczeniem. Lecz, pr.zy twardej 
a równoc-.:1eśnie sprmviedliwej ręce i ludzkim ser· 
cu Waszego Dowódcy dadzą się one łatwo usunąć. 

I Z chwilą natomiast z którą rozpoczniecie :pracę 

I norma!. n.ą - co nas~ą:pi w .dniach najbliższych -
wszystkie te trud:.i.1osci prysną. · 

I Chodzi o to, iażeby znikły szybko i bez śladów. 
Darząc Was pełnym zaufaniem - jako Wasz 

Ulec one mogą w niedługiej przyszłości ostremu 
zaostrzeniu. Pamiętajmy więc, że :Jadania jakie j 
stawia przed nami historia są olbrzymie. 

Wódz Nac-.:1elny, żądam tego samego i od Was. 
Zwartość i solidarność jest siłą każdego narodu 
i armii. Na tę solidarność bezwzględną zdobyli się 
Polacy w kraju. Nie zawiedziemy ich i my na ob
czyźnie. Sformujemy wojsko, które nie tylko bić 
się będzie znakomicie w czasie wojny - ale które 
po wojnie zostanie prawdziwą ostoją narodu, rzu
cając tym razem niew..::ruszalne podkłady pod jego 
wielką przyszłość. 

-oOo-

z KANCELARII 
P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Musimy między innymi odbudować · nasze lot
nictwo - zniszczone całkowicie w tej wojnie. Nie 
tylko odbudować, ala stworzyć silniejszą flotę po
wietrzną ,aniżeli ta, z jaką armia polska wyruszy- We środę dnia 14 lutego b.r. Pian Prezydent 
ła w pole. Poza Niemcami nie doceniano na ogół w Rzeczypospolitej przyjął przybyłego niedawno do 
Europie roli lotnictwa w wojnie nowocz.e·snej. Nie Angers Mgr. Alfreda Pacini, Charge d' Affaires · 
doceniano jej również i w . Polsca pomimo naszych Stancy Apostolskiej przy Rządzie Polskim, który 
licznych ostrzeżeń. To też Niemcy posiadali we po przebytej chorobie powrócił do zdrowia. 
wrześ·niui ubiegł~go roku olbrzymią. przewagę w . 
powietrzu. Skutek tego !'aktu jest znany. 'Zni- J \, 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH 

I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

szczenie łączności pomiędzy naczelnym dowóć::;- ! . * · . . . 
l twem, a podległymi mti wojskami, rozluźnienie a I Pan Prezydent RzeczypospohteJ przyJął we 

nawet zerwanie związków organizacyjnych pomię-l w~o:ek _dma 13 lutego b.r. Piana Prezesa Rady 

I dzy pos:::c:.r:ególnymi armiami, sparaliżowanie ich Mmist~ow i ~aczelnego Wodza Generała Władys,-

Z DNIA 1 LUTEGO 1940 R. 

O WYSTAWIANIU ZAśWIADCZE:N O 

ODBYTYCH STUDJACH I UZYSKANYCH 

TYTUŁACH NAUKOWYCH. 

Art. 1. 

tyłów, a wreszcie stałe pastwienie się lotników nie- ława Si!{orsk1~go. . . . 
i mieckich nad ludnością cywilną z chęcią steroryzo- , ł'an ~rezyctent Rzec-zypospohteJ. przyJą~ł we 
1 wania jej. Oto następstwa tej druzgocącej pr.z:ewa- ~radę ~ma 14 lutego b.r. PaD;a Mi_mstra S~n~:w ! gi, jaką Niemcy potrafili zdobyć w ciągu osfa.tnich :t;agram?znych_, Augusta Zales~ie~o i Pana Mmis- _ 
· lat nad nami. - tra t'rof. Vr; Sb,.msława Stronskiego. 
! Nic dziwnego, że pomimo bohaterstwa oddziałów Pan _ Prezydent Rzeczypospolite~ _przyjął we : '1 - oficerów i żołnierzy, pomimo bezgranicznej _ czw,artek dma 15_lutego b.r. Pana Mmistra Skarbu -
. ofiarności całego narodu - stała się ona jedną z i oraz Przemysłu 1 Handlu Dr. Henryka Strasbur-
, głównych przyczyn poniesionej przez nas klęski I gera. 
'i tym bardziej, że walczyliśmy sami. _ I *. · 

Osoby, które udowodnią, że odbyły studja lub Wy ż?łnierz~ nie cz.ujecie się pobici. I słusznie. ! .. . *"'. . , 
uzyskały tytuły naukowe w zakładach naukowych, I Ws_zędz1~ baw~~~ tam, g~ie pr~y~zło się Wam I Z 0~3:zJi r~c~mcy ,wstąpi~ma na tron Jego ~ro
znajdujących się na obszarze Państwia, a nie ma- zmierz:y~ _osobisc~e z w~ogiam byhscie zawsze gó· j le~s,;neJ 1Viosc1 ~rola Eg_iptu Faruka !, miała 
ją ~ożności wy~azania tego świadectwami po- , rą. B;yhscie zwy~ięz?ami, nawet w tych Vl:YP.adkach mieJJce następuJąca wymiana telegramow : 
~yzszych zakł3:dow,, ~agą w czasie trwania wy- w ~torych przeciwmk gor~wał nad wami sp~zętem JEGO KRóLEWSKA MOść FARUK I , 
Ją~owych okohczno~ci, wywo1anych wojną, otrzy- b~Jo~ym. Wte?y ~rze~azały s~lę z~ycięst~a KRóL EGIPTU 
~ac tym_~zas?we zaswiadczenie urzędowe O odby· w1~l}c~e przy~i~~y zoh~ierza polskiego, Je.go dziel- KAIR 
cm studJow 1 uzyskaniu tytułów naukowych. nosc 1 sprawnosc osobista. Jego odwaga i charak-

Art. 2. 

. ter. Zadaliście wrogowi potężne straty - które by
łyby wielokrotnie większe, gdyby oddano do Wa
szej dyspozycji odpowiednie uzbrojenie i sprzęt. 
Pragnąłbym, ażebyście tych wartości osobistych 

nie zmarnowali obecnie. Chwila, jaką przeżywa
my wystawia Was na cięższe próby, aniżeli najcięż-

Proszę Waszą Królewską Mość przyjąć z okazji 
Jej rocznicy gorące życzenia, które składam wraz 
z Polską dia szczęścia osobiste-go Waszej Królews
kiej Mości i Egiptu. 

Władysław Raczkiewicz 
. Zaświadczenia wymienione w art. 1, tracą swo
ją moc z ustaniem wyjątkowych okoliczności, wy
wołanych wojną. Okoliczność ta powinna być 
stwierdzona w treści zaświadczenia. 

sza W?jna. A jednak musicie przetrwać tymbar- Na powyższy telegram nadeszła następująca 
dziej, · że zło jest na ukończeniu. Niedługo już, a odpowiedź : 

Art. 3. 

Do wystawiania zaświadczeń, wymienionych w 
art. 1, upoważniam ,aż do odwołania Ministra 
Prof. Dr. Stanisłiawa Kota. 

Ąrt. 4. 

najpoważniejsze trudności będą usunięte. Wy zaś 
wzbijecie się dumnie w powietrze, ażeby walczyć 
o swoich braci, którzy oc2ekują n.a wybawienie ze 
strony armii formowanej na braterskiej ziemi 
francuskiej i angielskiej. 

P,amiętajcie, że podstawą każdej armii jest dy
scyplina. że jej siłą jest hierarchia. Co się stało 
z na.rodem tak liczbowo potężnym, jak rosyjski, z 
chwilą gdy te zasady zburzył - mogliście stwier-

Zarzą-:lze,1i€: r :niejsze wchodzi w ży~ie z Jniem dzić _sa1;t1i - . obserwując w Polsce formacje bol-
ogłoszehia. . _ szewick1e. Nie może on podnieść się z 11iedoli, w 

jaką go wtrącił bolszewizm. Niarzuciws'..:ly mu nie-

Minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego 

( - ) Sikon ki 

-oOo-

wolę jak najsroższą - nie stworzono dotąd wa
runków b;ytu, na j akie zasługuje człowiek wolny. 

Tak miły pobyt pośród Was żołnierze, utwier
dził mnie w przekonaniu, że panuje tutaj dobry 
duch patriotyczny. 

Dziękuję Wam za stałą pamięć o godności mun
duru polskiego i za nawiązanie jak najlep~:::ych 
stosunków z tutejszą t ak gościnną i serdecznie dla 

! Polski nastrojoną Iudnościa. 

JEGO EKSELENCJA 
WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ, PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ANGERS 

. Bardzo wzrus:;:ony uprzejmymi życzeniami Wa- · 
szej Ekselencji z okazji mojej rocznicy, ·prze_syłam 
wraz z mymi żywymi podziękowianiami moje naj
lepsz·e życzenia dla osoby WasZćlj Ekselencji i dla 
dzielnego Narodu Polskiego. 

Faruk R. 

- oOo-

Z PREZYDIUM RADY MINISTROW 

OśWIADCZENIE NACZ.ELNEGO WODZA 
I GENERALNEGO INSPEKTORA SIŁ 

ZBROJNYCH GENERAŁA WŁADYSŁAWA 
SIKORSKIEGO. 

Podczas pobytu w Centrum wyszkolenia lotnicze-
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~o ~aczelny Wódz i Generalny_ Insp~kt~r. Sił; eskadry honorowej, poczym udał się do przygoto- i PrLewodniczył_ obradom wiceprzewodniczący 
ZbroJnych Gei:-e~ał Władysław Sikors~i oswiad- j nych dla niego apartamentów. i Dr. Hermann Lieberman. 
czył przedstawicielom prasy co następuJe: I Cały dzień 9-go lutego spędził Naczelny Wódz I Obrady toczyły się do późnego wieczora. 
"Każdy .Polak, gdziekolwiek znajduje się we I wśród oficerów, podoficerów i szeregowych btni-: 

SPRA WOZDA1"\TIE Z IV POSIEDZENIA 
W DNIU 7 LUTEGO 1940 R. W ANGERS 

Francji, pewien być może, że spotka przyjaciela ctwa, wchodząc w najdrobniejsze szczegóły ich ży-' 
Polski. W tym mieście które gościnnie otwiera cia i warunków pracy. Natychmiastowymi zarzą
ramiona dla wszystkiego, co ludzkie, wielki m;: dzeniami rozstrzygnął cały ezereg spraw org'.llll· 
nister a także. jak to mówiono niegdyś, słynny zacyjnych i wyszkole!liowych. W południe razem • 
doktór zdaje się czuwać nad samym sercem Pol· z korpusem oficerskim spożył śniadanie w kasy- i Na posiedzeniu któremu przawodniczył p. o. 
ski. . . , . nie, a w god~inach popo~udniowy~h. ,v. wid kim I !?r:.:ewodniczącego. Stanisław. Mikołajczyk 1{ada 

Nie chcę jednak opuszczac tego pięknego grodu, hangarze lotmczym wygłosił przemowieme do pa- 1 Narodowa uchwahła powołame 4 kormsyJ: 
nie powiedziawszy Wam, że Polska w chwili rotysięczne-j r:3eszy żołnierzy i podoficerów. Treść j gospodarc~o-budżeto_wej w składzie 7 członków, 
obecnej bardzrej potrzebuje swych przyjaciół, niż przemówienia podajemy na innym miejscu. ; WOJskoweJ w składzie 6 członków, 
kiedykolwiek, że przyjęła Ona na siebie najwięk- Wrażenie z przemówienia Naczelnego Wodza ~praw zagranicznych w sktadzie 7 członków, 
sze z poświęceń dla wspólnej sprawy, a ponosząc było niezmiernie silne; lotnicy często ze łzami -...v. 1 prawno-konstytucyjnej w składzie 7 członków. 
ofi~rę z samej, sieb~e umo~l~wił~ swym Sp1:..:ym1e· oczach w~wat?,w,ali na cześć Ge,ne_raia Sik?;·skie~o, I 1'fa P~?sLawie prz~pr?wadzonyc~ wyborów skład 
r~encom dokonczeme mob1lrnacJi oraz konce::itra- na pomys~n. ?sc prz~szlych walk 1, na czesc. kraJu.

1 
komisJi przedstawia się następuJąco: 

cJę wojsk. O godzmie 19-eJ Naczelny Wodz podeJmowa1 KOMISJA GOSPODARCZO-BUDżETOW A 
Obec~ie pragn~e On1: jedn;go_ : śr?dków do pro· miejscow~ władze francus~ie i_ dow_ództw? lotnict- CZŁONKOWIE 

wadzema dalszeJ walki. Narad Polski przystąpił do wa polskiego skromnym zołmersk1m obiadem, w 
wojny z przeświadczeniem, że istnieje tylko jeden t:nakcie którego zostały omówione ważne· sprawy 
front: Front Cywilizacji Zachodniej przeciwko organizacyjne lotnictwa. 
barbarzyństwu. W czasie całego pobytu stwierdził Naczelny 

1. Dr. Tadausz Bielecki 
2. Dr. Ignacy Schwarzbart 
3. Dr. Jan Jaworski 

Niema ani jednego Polaka w Polsce, który Wódz serdeczne stosunki, jakie łączą lotników pol 
przestałby wierzyć w zwycięstwo, który nie byłby skich z miejscowym społeczeństwem francuskirr 
pewny klęski, jaką poniosą Niemcy i bolszewicy. i życzliwość władz miejscowych w stosunku de 

Z radością mogłem również stwierdzić pełne lotników polskich. 

4. Stanisław Jóźwiak 
5. Michał Kwiatkowski 
6. Dr. Hermann Lieberman 
7. Stanisław Mackiewicz 

zrozumienie dla naszej sprawy oraz doskonałą Chwila wyjazdu Generah Sikorskiego :.: dworca ZASTĘPCY 
atmosferę, w której, dzięki działalności pana Pre- kol~łowego zmieniła sdzię w spontaniczną o,v3:cję na 1. 'Zofia Zaleska 
zydenta Herriota, pracują nasi lotnicy. czesc Naczelnego Wo a Polski i Francji. W owa-- 2. Tytus Filipowicz 
Składam za nie serdeczne dzięki całej ludności. ::ji tej żywy udział wz.ięŁa grupa świeżo przyby- 3. Dr. Zygmunt Nowakowski 

tego mi1asta. Polacy przebywający obecnie ~-.:agrani- ły~~ do Ji-,ran~j~ ?fi~e-rów po~skich, którzy ,przy- 4. Ks. Dziekan Jan Brandys 
cą nie zapomną brate,rskiego przyjęcia, jakiego pa owo przeJezdzah przez miasto. 5. Józef Szymanowski 
domali od Narodu f:nancuskiego. 6. Józef Szczerbiński 

Jestem głęboko przekonany, że żołnierz polski 7. Gen. Lucjan żeHgowski 
nie zawiedzie niczyjego zaufania i odpowie god- Przy Naczelnym Dowództwie rozkazem Na- KOMISJA WOJSKOWA 
nie na przyjaźń, która mu jest powszechnie oka-: czelnego Wodz,a ·zastało powołane do życia Biurc 
zywana. , . , , . . l Cenzury Wojskowej. CZŁONKOWIE 

. W1alczym;Y wspolme ~ wo_łnosc i prawo, wspolne I Cenzura Wojskowa obejmuje sprawy. cenzury 1. Dr. Tadeusz Bielecki 
nasze zwycięstwo - ktore Jest pewnym - vvzmoc-1 prasowej, pocztowej i radiowej, ponadto ma pra- 2. Ks. Dziekan Jan Brandvs 
ni jeszcze bardziej węzły braterstwa, łąc,~ą,ce naflze: wo wglądu w sprawy widowisk, dysków gramofo· 3. Dr. Jan Jaworski · 
dwa narody.'' i nowych oraz filmów, o ile są produkowane wzglę· 

1
. 4. Dr. Herman Lieberman ,,, I dnie wystawiiane w języku polskim. 5. Gen. Lucjan Żeligowski 

''":' · Biuro Cenzury Wojskowej Polskiej współpracu-16. Zofia Zaleska 
We środę dnia 14 lutego b.r. Pan Prezes Rady je z Wojskową Cenzurą Francuską i kontroluj< ZASTĘPCY 

Ministrów, Naczelny Wódz i Generalny Inspektor wszystkie wiadomości oraz opracowania prze.zna . 1. Dr. Zygmunt Nowakowski 
Sił Zbrojnych, General Władysław Sikorski, przy- czone dla szerokiej publiczności, z punktu widze 2. Józef Szymanowski 
jął Mgr. Alfreda Pacini, Charge d'Affaires Sto- nia interesów wojska polskiego. 3. Stanisław Jóźwiak 
licy Apostolskiej przy Rządzie Polskim. Co do technicznej współpracy z Biurem Cenzu- 4. Tytus Filipowicz 

" ry Wojskowej należy się porozumiewać bezpośred-· 5. Ks. Biskup Józef Gawlina 
· nio z;Kierownikiem Billl'a Cenzury Wojskowej, 6. Józef Szczerbiński 

We wtorek dnia 13 lutego b.r. odbyło się po- Paryż, Hotel ''Regina"; pokój nr. 501, Piace des 
siedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Pyramides Nr. 2. KOMISJA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
Pania Prezesa Rady Ministrów Generała Władys· Biuro jest czynne od godziny 9 rano do gcdziny , CZŁONKOWIE 
ława Sikorskiego. 1 w nocy. 1. Dr. Tadeusz Bielecki 

Radda Ministrów uchwaliła projekty dekretów _ 0 0 0 _ 2. Tytus Filipowicz 
Prezy enta Rz'aczypospolitej : o wstrzymaniu i 3. Gen. Lucjan Żeligowski 
zawieszeniu biegu terminów, o wprowadze11iu re- 4. Dr. Jan Jaworski 
jestru polskich statków handlowych morskich, o: 5. Józef Szczerbiński 
~rządzaniu i rozporządzaniu mieniem polskim za-1 RADA NARODOWA 6. Józef Szymanowski 
granicą oraz projekt roz.por:ządzenia w sprawie j RZECZYPO O 7. Dr. Ignacy Schwarzbart 
przedsiębiorstwa "Państwowe Wytwórnie Uzbro-1 SP. LITEJ POLSKIEJ 
jenia w Warszawie". · ! ZASTIPPCY 

Następnie Rada Ministrów uchwaliła ohvarcie ! 1. Zofia Zaleska SPRAWOZDANIE Z II POSIEDZENIA 2 S ł 
kredytu na cele szkolnictwa i oświaty i na ucho- · . t,anis aw Mackiewicz 
dźców na Wileńszczyźnie i w Grecji. W DNIU 2 LUTEGO 1940, W ANGERS. 3. Ks. Dziekan Jan Brandvs 

Poza tym załatwiono szereg spraw b' · h o 4. Stanisław Jóźwiak ·· 

-o O o--
1ezący~ . · g~d~inie 10.R:30 dotwSortzy~ łposiedMz~knie1 ~Vicke- 5_ Dr. Herman Lieberman 

. przewoamcząc1.' •a y ams aw 1 o a.1czu , 6-.. J Michał Kwiatkowski 
i odczytał pismo przewodnicząceg~ Rady Ig· 7. Arka Bożek 

Z MINISTERSTW A SPRAW ZAGRANICZNYCH nacego J. Paderewskiego, który komunikując o 
niemożności przybycia na najbliższe- posiedzenia I KOMISJA PRAWNO-KONSTYTUCYJNA 

Poseł nadzwyczajny i Minister pełnomocny 
Królestwa Holandji przy Rządzie Polskim Bosch 
van Rosenthal przybył we środę dnia. 21 lu
tego b. r. do Angers i został powitany na dworcu 
prze.z Dyrektom ·Protokołu Dyplomatycznego Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych. 

-oOo-

zleca pełnienie funkcyj Wice-przewodniczącemu i CZŁONKOWIE 
Stanisławowi Mikołajczykowi. 1' 1. ·Tytus Filipowicz 

. Po stwierdzeniu wymaganego quorum przystą- 2. Ks. Biskup Józef Gawlina 
p10no do obr,ad nad ,następującym porządkiem! 3 Dr. J:an Jaworski 
dziennym: .. 14: Michał Kwiatkowski 

1. Pierwsze c_zytanie projektu regulaminu Rady I 5. Dr. Herman Lieberman 
· NarodoweJ, , 6. Dr. Ignacy Schwarzbart 
• 2. Wy?ór Komisji ·regulaminowej. 7. Zofia Zaleska 

z MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Na w~10sek pr~ewodniczącego, odesłano projekt i' ZASTH'PCY 
, regulammu w pierwszym czytaniu do Komisji .Y 

W piątek dnia 9 lutego b.r. Naczelny Wódz i regulaminowej. 11. Stanisław Jóźwiak 
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Generał Wła- Na_st~pni~, pr"Ly~tąpiono do wyboru członków ~- Ks. Dziekan Ja11 Brandys 
dysław Sikorski w otoczeniu oficerów sztabu do- Kom1sJi ktorych llczbę lfstalono na siedem osób., 0. Arka Bożek 
wództwa lotnictwa i świty dokonał inspekcji naj- Do ~omisji z?stal~ wybmni członkowie Rady: !· J?zef Szyman_~ws~i 
większego zgrupowania wojsk lotniczych na tere- Stamsław M1kołaJczyk, Dr. Herman Lieber· 1 o. Jozef Szczerbmsk1 
nie Francji. man, Dr. Tadeusz Bielecki, Michał Kwiatkowski, 16. Dr. Zygmunt Nowakowski 

Pomimo, że charakter wizyty Naczelnego Wodza Tytus Filipowicz, Stanisław Mackiewicz, Dr. Ig- i 7. Dr. Tadeusz. Bielecki 
był ściśle wojskowy miejscowe władze francuskie nacv Schwarzbart. 
zarówno wojskowe jak i cywilne zgotoWi3.ły Gene- Na tym posiedzenie zostało zamknięte. _ j -o O o--· 
rałowi Sikorskiemu serdeczne i szczere przyjęcie. 
Na dworcu witał Naczelnego Wodza gubernator 
wojskowy, prefekt, zastępca nieobecnego mera 
miasta, francuskie dowództwo Centrum Wyszko· 
kolenia Lotniczego, w otoczeniu licznvch oficerów 
i urzędników, przedstawiciele miejscowej Kolonii 
polskiej i t.d. 

Dowódca wojsk lotnicznych polskich złożył mal-· 
dunek, Naczelny Wódz przeszedł przed frontem 

Wydawca: Polska Agencja Telegraficzna 

SPRAWOZDANIE Z III POSIEDZENIA 
W DNIU 6 LUTEGO 1940 R. W ANGERS. 

Posiedzenie otworzył p. o. Przewodniczącego 
Stanisław Mikołajczyk, który zreferował nastę
pnie jako sprawozdawca Komisji regulaminowej 
sprawę regulamhm Rady Narodowej R.P. 

Tłoczono w Drukarni "Polaka we Francji" 

SPROSTOWANIE 

W -nr. 24-33 z 10 lutego 1940 r. w "Dziiale urzę
dowym", w poz. 13, w ~ 3 w wierszu 19 od góry 
należy wyraz "V" ( odnoszący się do pracowników 
referendarskich III i IV kat.) zastąpić przez wy
raz "VI". 

---O o o--

Redaktor: Tadeusz Święcicki 
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