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rRE.~C DZ/ALIJ LJRZĘDOWEG:J 

Poz. 28 . - Protest Rządu Polskiego przeciw 
wprowadzeniu na ziemiach Polski inkorporc_>wanych 
do Rzeszy Niemieckiej ustawy o służbie wo1skowej . 

----
Poz . 28 

PROTEST RZĄDU POLSKIEGO 

PRZECIW WPROWADZENIU NA ZIEM IACH 

POLSKI INKORPOROWANYCH DO RZESZY 

NI-EMIECKIEJ USTAWY O SLU2BIE 

WOJSKOWEJ 

Cenu numeru : 2 fr. fr . 
Prenumerata kwartalna wynosi : 20 fr. fr. 
Z pr:sesylkł poc•tową we Francji : 23 Ir. Ir. 
Z pn:esyllc.ą pocztową zagranicę 28 fr . fr. 

i Zmuszanie w tych warunkach obywateli polskich 

J do n iemieck iej słu zby wojskowej oznacza tym sa
l mym zmuszJnie ich do ofiary krwi na rzecz swych 
I wrogów, na rzecz tych, którzy niszczyli i niszczą 

ich Ojczyznę . mordowali i morduj ą ich rodaków. 
1 co zaS najstraszniej sze. do walki bra tobójczej . 

! Nową tę zbrodn ię niemiecką, nowe to pogwałce
' nie prawa międzynarodowego Rząd Polski piętnuje 
: wobec całego świata cywilizowanego, wobec wszy

: stkich narodów i rządów, opierającyeh s ię na zasa

' dach prawa i uczciwości . .,, T ym zaś z pośród roda -
1 ków. którym przemoc niemiecka narzuci przymu
. sową służbę wojskową. ośw iadczamy, że nie mają 
1 si ę w swym sumieniu czuć związani iadna wy

J muszoną przys i ę gą . że mają się do jednego tylko 
I poczuwać obowiązku moralnego, do obowiązku 

; wierności własnej Oj czyźnie . 

Rada Minfstr6w na posiedzeniu w dniu 
8 maja 1940 r. uchwaliła następujący pro· 1 

~test Rządu Polskiego, piętnujący wprowa - · 
d:tenie na ziemiach Polski bezprawn ie in · 

DZIAl NIEURZtOOWY 

. ~~Jl.(;I, d<>Jues•Jl, ·~tawy o s!uilliie 
wojokc,wej 

0o zbrodni, popełnianych na narodzie polskim -
do mordowania we wrześńiu ludności cywilnej bom· 

mmi i ostrzeliwaniem z karabinów maszynowych 
- do masowych egzekucji i nie mniej masowogo 

zn~ania się nad· bezbronnymi w więzieniach i obo
zach koncentracyjnych - do wypędzania setek 
tysięcy lµdnoścl tubylczej z odwiecznie polskich 

ziem z godziny na godzinę . w nieludzkich warun· 
kach - do okradania jej z wszelkiego mienia n ie. 
ruchomogo I ruchomego - do ograbiania Polski 

z jej dóbr materialnyeh i kulturalnych - do Vl/y · 

wożenia setek tysięcy mężczyzn i kobiet na roboty 
przymusOYle w głąb Niemiec, a dziewcząt niejed
nokrotnie w strefę przyfrontO"+.Vą w celach, budzą · 

cych tragiczną troskę o ich los - do wszystkich tych 
zbrodni Niemcy dorzucają obecnie gwałt nowy. 

PRZEMóWlENI.E, . 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

NACZELNEGO WODZA I GENERALNEGO 

INSPEKTORA SIŁ ZBROJNYCH 

GENERAŁA WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE W DNIU 25 KWIETNIA 1940 R. 

Z ROZGLOSNI POLSKIEJ RADIA W PARYżU 

DO RODAKÓW W KRAJU 

1 Rodacy. 

I ?twieram tę nową audycję Radia Polskiego, 
1 ktora nam pozwoli nawiązać daleko Uliższy kon 
i takt z Wami . Jest o!",a nowym dowodem zacieśnia
j jących się wciąż stosunków pomiędzy naszymi po
I tężnymi sojusznikami a Polskim Rządem . a zatym 
· Polską. 

1 Związek ten za .... dz i ęczamy Waszej nieugięte j 
I i bohaterskie i postawie. Jest on również wynikiem 

W« Reichsanzeigerze » z dnia 4 maja b. r. zostało I sprawności i dzielnoSci bojowej polskich oddzia
ogłoszone rozporządzenie z dnia 30 kwietnia b. r. o ! łów wojskowych. biorących jut udział w boju u 
wprowadzeniu na ziemiach polskich. bezprawnie '. boku a liant 5w na morzu i w powietrzu . 

inkorporowanych do RzeS"Z.y , ustawy o służbie \ Zechciał to uznać uro:zyście Jego Królewska 
wojskowej I« Wehrrecht »I . Mość Jerzy VI , nadając oficerom polskim na i"'•'YŻsze 

,
1 

odznaczenia brytyjski ego Imperium. Amhasador 
Jest to podeptanie wszelkiego prawa i podstawo- angielski podkreślił przed kilku godzinami z mocą 

wych zobowi-lzań" międzyr,arodowych , a szczególnie I wys·:>~i stopień p0gotowia jaki osi~gnęło· wojsko 
· polskie w niezwyk le krótkim czasie. Wiara nieza
. chwiana w zwycięstwo, up:>r bezwzględny i wy
ł trwałość ZJr;)wno w pracy codziennei, jak w boju, 
t oto cnoty, k tóre musimy posiąść wszyscy. 

konwencii haskiej z r 1907 w przedm iocie woiny 
ląda..vej , ustalającej , że okupantowi wolno tylko 
sprawować władzę fak tyczną . że okupacja nie daje 
ładnego prawa suwercnnośc ,, że okupantow i 

wzbronione jest zmuszania ludności okupowanego 

, Adolf Hi tle r napadaj~c na Polsk? popełnił omyłkę 
; strasz.liw;J. Obecnie wikła si,: i plłcte w sieciach 
! własnych. a uderzając na Norwegi? przyspiesza 

obszaru do działań. zwr6conych przeciwko danemu i sw6j i Niemiec kon iec nieuchronny. 

parlstwu. ! Wytrwamy więc na drodze . któ ra zaprowadziła 
Na ziemiach polskich więc nie wolno Niemcom I Polskę do tak ścistego zwilzku z Wielk~ Brytanią 

: oraz Francją . Prowadzi ona bowiem nie tylko 
, najpewniej do zupełnego zwycięstwa . Wiedzie nas 

ona również niechybnie do wielkiej przyszłości . 

Polska. oparta o Anglię oraz Francję, odegra w 
on jakoby tylko ludności rzekomo niemieckiej nara- Europie rolę , jak<ł wyznac%yły Je, dzieje . zgoch,ą z 
dOW"ośc i - tym bardz iej, że wiadomo, jak ich metod ! tysiącletni ą, i wspaniałą tradycją Rzeczypospolitej . 

Stanowisko nasze będ%ie w przyszłym zespole 
narodów tym mocnie jsze, że jak w przeszłości, tJk 
: dzisiaj Polacy walczą o wolność . prawo i sprawie. 
dliwośt w tyciu międzynarodowym. 

wprowadzać ::ż:adnej ustawy WOJikowe 1. 'ż.adncgo 

przymusu służby wojskowe1 w stosunku do oby
watel i polskich . chol:by pod pozorem, ze dotyczy 

używały władze niemieckie, aby wymusić od nie · 
ł,...t6rych obywateli polskich pn.y:r:nania s ię cło naro
dowości niemieckiej . 

l Prenumeratę: prsyjmuie Księgarnia Polska w Par,iu 
I flibrairie Polonaise a ParisJ. 123 bis, Id. St. Cer
: main (VI ar.) . - cdsie równiei: można nal,ywać 
'. poszczególne numery. · 

PRZEMóWIENIE 

PREZESA RADY MINISTROW 

NACZELNEGO WODZA I GENERALNEGO 

INSPEKTORA Sil ZBROJNYCH 

GENERAŁA WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 

WYGŁOSZONE W DNIU I MAJA 1940 R. 

. Z ROZGLOSNI POLSKIEJ RADIA W LONDYNIE 

DO RODAKÓW W KRAJU 

Rodacy . 

Onegdaj rozpoczęliśmy nową fazę nąjści· . 
ślejszej współpracy z sojusznikami. Dnia 24 b.m. 

; miała miejsce Najwyższa Rada Wojenna, w które; 
1 uczestniczyliśmy po raz pierwszy, jako jej pełno. 
1 prawie członkowie. Tym sposobem Rada brytyjsko
: francuska stała się organizmem międzysojusz:r1i- · 
'. czym, reprezentujacym na zewnątrz. zwartość i soli-
.1. darność wszystkich mocarstw. walczących z Niem-

cami . Podkreśliłem to dobitnie. odpowiadając na 
przemówienia powitalne obydwóch premierów. 

! Stwierdziłem mianowicie, że ·fakt ten posiada w 
: obecnych warunkach znaczeni e wychodzące ~lek~ 
! poza zainteresowania ~pecjalne Polski.- $~iada.~: 
. on w i~tocie rzeczy o s~e· w j_aki, obydwie ·a.· 
'. mokrac1e zachodnie %am1erzaLą ~młeni:ć· '\v ~zyn, 
,; ~asla. kt_6re gloszą _ na . ~t ilpf<!Wiedł""""!!.( rnlę" 
! O!y'f1<$l"OOO\Ne'J . 

' W komunikacie urzędow~m opublikowanym ·J)O 

I tym, pra.wdziwie historycxnym.. poiiedz8t.liu. _stw ... 
, dzono, ze Szef Rządu Polik1ego zapewnił Rad1f 
: Najwyższą o determinacji, z jaką rząd, arrnia i 

I' naród polski kontynuował będą walkę aż do rwy
cięskiego końca , ze wszystkich swoich sił będą· 

I cyc~ obecnie w pełnej reorganizacji i w pełnym ro-
! ZWOJU. , 

Rada Najwyższa stw"ierdziła, jak y.,ysoko cen.i 
ducha, w którym dokonywa się ten wysiłek i wy,,._ 
ziła głęboką radość z powodu tak skutecznego 
udziału Polski w walce o wspólną sprawę . 

, Tymi prostymi słowy uznano wkład .narodu poł
l skiego w obecnl wojnę. co zobowią:uje na przysz
l łość. Na posiedzeniu Rady złożyłem również w 
I waszym imieniu hołd bohaterstwu Norwegii . Ten 
, dzielny naród poszedł bowiem !ladami Polski. 
, odrzucając hańbiącą kapitulację i podjął, mimo nie-
równości sił, zbrojną walkę z najeźdźcą. Jakże od
miennie zachowali się Duńczycy . Dzisiaj żałują 

! tego kroku i odwracają się ze wstrętem od brutal
: nego i nie znającego żadnych względów najeżdzcy . 

Jestem szczęśliwy, i.e mogę Wam doni eść o 
wyczynach bojowych , jak imi zasłynęła już w tej 
wojnie nasza marynarka wojenna, a szczególnie · 

! łódż podwodna « Orzeł ». Zyskują one entuzja· 
styczne uznanie narodu angielskiego. Budzą i grun
tuj~ najszczerszą przyjażń angielsko-polską , która 
odegra niew.:1tpliwie poważną rolę w odbud<l'.'.vie 
wielk iej i szczęśliwej Polski. 

Pierwsze oddziały liniowe wyruszyły już 'także 
na front. Spędziłem z nimi ostatnie dni przed wy
marszem. Entuzjazm i głęboki patriotyzm tych 

1 oddziałów. świJdoma dyscyplina żołnierzy, ich 
I wola wa lk. i o wyzwolenie bohaterskiej Ojczyzny, 

oraz niezłomna wiara w ostateczne zwycięstwo 
. budzą uznanie i pcxłziw pow$t.echny. 

Lotnicy nasi . których eskadry biją s,e od kil
: kunastu dni z Niemcami , \.v sk rz.eszają swoje wspa· 
/ niałe tradycie. Jak to wynika z poczynionych z~
! stawień szczegółowych. :niszczyli oni we wrześniu 
1 1939 roku około siedmiuset samolotó·w niemieck,ch 
I Ozi)Joiaj dorzucają do starych nowe laury, wykazując 
: brawurę i sprawność prawdziwych o rłów Polski 

, Tak więc nasze plany ...:.ojskowe realizowane 
1 konsekwentnie ~tają si ę rzeczywistośc.ią . Niejedna 

I jeszcze zapora 1est do pokonania, lecz sądzę, =e 
dzisiaj mogę już was zapewnić, iż w niedtugim 
jui czasie stać będę na fronc ie . na czele stlitys.i .~-

1 cznej armii . w skład której wchodzić będ~ wybo-
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rawi i świetnie zaopatrzeni żołnierze i która z 
bronią w ręku walczył będzie o prawa Polski, o jej 
niepodległość i wielkość i o Wasze krzywdy. 

Rezultaty te osiągamy dzięki bezwzględnej je
dności, która poczyniła na emigracji postępy ofbrzy. 
mie. Mówił Wam o tym niedawno Generał Sosn. 
kowski . Chciałbym, abyście wiedzieli , że nasza 
współpraca ułożyła się jak najlepiej. · 

Prezydent RzeczypOSpolitej, Rząd, Wojsko i 
Rada Narodowa ożywieni są jedną wolą. To jest 
wolą walki niezłomnej. której celem wyłącznym 
jest zwycięstwo i odbudowa naszego państwa. 

Wasza jednolita postawa jest nam przykładem. i 
Jest ona także poważnym czynnikiem naszej pracy · 
politycznej. O ten twardy mur rozbiją się wszelkie 
wysiłki okupantów, zmierzających do stworzenia 
fikcji, że jakakolwiek i::zęść narodu polskiego 
god2!1 sif z obecnym stan'em rzeczy. Dla świata 
wasz opór niezłomny i wytl"\N'ałość jest dowodem, 
że nie ma takiej mocy ,która by potrafiła Naród 
Polsk-i złamać, a Państwo Polskie wykreślić z kar
ty Europy. Rozumieją to wrogowie, którzy chwy
tają się wszelkich środków, ażeby jedność naszą 
zniw~zyć . Ale uznali to także nasi sprzymierzeń
cy, w wyniku czego zostal iśmy zaproszeni do Naj
wyższej Rady Wojennej. 

Rząd Polski ogłosił niedawno « Białą Księgę », w 
której w sposób jasny i wyraźny zdemaskował per
fi~ną politykę niemiecką i ustalił nieodwołalnie, 
odpowiedzialność jaka obciąża Niemcy za sprowo
k9Wanie wojny powszechnej. Ogłosił on również 
« Czarną Księgę ». która zawiera dowody naszej 
martyrologii , waszych cierpień i niemiecki.eh zbro
dni . Akcja ta budzi echo w całym §wiecie. To też 
Wzy rządy sprzymierzone : angielski, francuski i 
polski ogłosiły wspólną deklarację, zawierającą for
fflalny i uroczysty protest przeciwko działalności 
rządu niemiećkiego i jego agentów w P9lsce. 

· . Deklaracja ta stwierdza, że rząd niemiecki , 
kl<lry ro,pociąl · wojnę od brutalnych ataków na 
cywilną ludność Polski dąży te,.. nie tylko do 
zniszczenia ludzkich egzystencji i .dóbr materialnych · 
lecz również do całkowitego wyniszczenia cywili
zacji i religii bezbronnej ludności . Masowe egze
kucje, barbarzyńskie _wypędzanie ludności polskiej 
'; ,~i~z~ych siedzib i osadzanie na ich miejscu 
~ ';~lkim prawom przybyłych .• zagranicy 
Nlemców:·nlszaen're i grabienie Hbytków history. 
cznyc:h i kulturalnych, wysyłanie młodych Polaków 
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PRZEMOWIENIE 

PREZESA RADY MINISTROW, NACZELNEGO 

WODZA I GENERALNEGO INSPEKTORA 

SIŁ ZBROJNYCH. GENERAŁA 

WŁADYSŁAWA SIKORSKl,EGO 

W dniu 4 maja b. r. w godzinach popoludnio
wyda Prezes Rady Ministrów i Wódz Naczelny 
gen. Władysław Sikorski, przybył do Ministe
rstwa Transmisji, gdzie- został powitany przez 
p. L..O. Frossard, Ministra Informacji., p . J. 
Julicn. Ministra T ranemiji, przedstawiciela fran
cuskiego Ministra Spraw Zagranicznych oraz 
inne osobi9lości. Generał Sikorski wygłosił dla J 

stacgi radio Toulouse i dla audycji Radia Po
lskiego oraz dla stacji Paris-Mondial n,,.stępu
j~ce prt.emówienie : 

u W dzień ·polskiego święt!l Narodowego to jest 
w dniu 3 maja, przed oczyma wszystkich· Polaków 
od wielu pokoleń stawała Polaka takłl., jaką chcieli 
ją mieć twórcy pamiętnej konstytucji : wołna a tz'ł.· 
dna, mocna i sprawiedliwa, prawd:ziwa wśród pano~ 
sz.ącego się dokoła despotyzmu, niewolnictwa i tY1a
nii, ostcia cY'wilizacji, świ8da, postępu i ludzkości . 
Tak, Polskę mieli Przed oczyma ojcowi~ nasi, gdy 
w czasach wielkiej ,emigracji na gościnnej .ziemi 
francuskiej_ rok roc.znie gromadzili się w dzień wiel
kiej rocznicy, rozpamiętują_c 'losy · Ojczyzny i drogi 
mogące ich doprowadzić de kraju , Taką Polskę miał 
przed oczyma nasz bohaterski lud gómośiląski, gdy 
w dniu 3 maja 1921 roku. ·chwytał za broń prz~ciw 
Niemcom. Taką Polskę mamy dziś mowu przed 
oczyma. O taką Polskę idą w bój nasi żołnierze. 

Wspomniałem tu o wielkiej Emigracji, która zna
lazła schronienie na ziemiach Francji oraz Anglii 
po Powstaniu Listopadowym i przegranej wojnie z 
Rosją. Była to emigracja widka liczbą i geniuszem 
wielu swych uczestników. Lcc:z emigracji tamtej nie 
było danem wyłonienie rządu, ani utworzyć wojska, 
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wojsk lądowych mieli już nowe okazje, by dowi~.ić. 
swego tęgiego, ducha żołni erskiego . Wkr6tcc przyj
dzie kolej na wielkie jednostki armii . Z zaufaniem 
oczekuję wyniku ich żołniersk iej prBcy. Każdy żoł
nierz polski wie, że jed'yna droga do kraju. do !lwoich , 
prowad'Zi po pru-z bój i zwyC'ięstwo. Tę drogę: che-!' 
i musi .abie otworzyć. Ta droR:a prowadzi go do 
Ojczyzny takiej, jakiej wizję mają przed 1}('7.yma 
PolRcy, iwięctt:c rocznicę 1 maja. 

--o--

sw,n-o NARODOWE 3 MAIA 

PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITE! WSROD 

WOJSKA POLSKIEGO 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Władysław 
Raczkiewicz oraz Pan Prezes Rady Ministrów, 
Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Sil Zbroj · 
nych, Generał Władysław Sikorski, spędzili dzień 
Swięta Narodowego 3 Maja pośród żołnierzy jednej 
z dywizji Wojsk Polskich zajmującej odcinek 
bojowy. Po przybyciu Pana Prezydenta R . . P. i Na
czelnego Wm,a do .miejsca postoju dywizji w 
towarzystwie przedstawicieli władz wojskowych 1 

cywilnych francuskich, przedstawicieU Senatu i 
Izby Deputowanych Francuskich, przybyłych do 
Francji pailamentarzystów angielskich, oraz 
dziennikarzy odprawiona została Msza Swięta po- · 
Iowa przez Kapelana Pana Prezydenta R. P. Ks. 
Dziekana Zygmunta Kaczyńskiego. Podczas nabo
żeństwa Ks. Dziekan Dywizji wygłosił podniosłe 
Kazanie. 

Po nabożeństwie Dowódzca Dywizji odczytał 
rozkaz Naczelnego Wodza nadający · Dywizji 
miane• <'. Dywizji Grenadierskiej ». 

Z kolei Naczelny Wód, General Władysław 
Sikorski wygłosił następujące przemówienie : 

ani wejśc w sojusze z mocantwami przyjaznymi- Pola- « żołnierze ! 
ce. Ogromne wysiłki podejmowane w tym celu nie 1 

i: f'iilek· M-1'1'.,,...,..,._., -FOb&ly ~Niemiec-~ wszy, 
s~ tó · stwierd•óne jest we wspólnej deklaracji. 
Lecz mogę Was zapewnić, w ścisłym porozumieniu 
z naszymi sojusznikami, że każdy morderca i gra
bieżca ponięsie najsurowszą karę za gwałty i 
okrucieństwa i że ~szystkie krzywdy .z.o'staną na
prawione. 

były uwieńczone powodzeniem. Dzi.iaj wśród wojny Pochód do Polski jest razpoczęty. Samodzielna 
zacietej i 1tagicznej , kt6rą naród nasz prowadzi. brygada podhalańska, która. powstała z waszych 
mamy rz,.d właeny, mamy wojeko polskie, aiły nasze szeregów, dotarła już na pole walki narod6w. Bić 
rosruł. i gotują się do nowego boju, a częściowo już się ona tam będzie o Polskę z Jej odwiec2nym i 
walczą . Nie jesteśmy tym razem sami, stoimy obok nieprzejednanym wrogiem, klóry popełniając błąd 
naezyd, .• Jachetlll'cb. ljUzyµ,ier,;e11c6w, zwi11Uni ż za błędem, od niecnej napaści na Polskę począwszy 
nirni wsp6lnościłł. ideałów ogólnoludzkich i ćhrŻeici- - ~- ~rl:e~ra. nieuchronnie tę wojnę, Dzisiaj Niemq. , 
jań9kich, 0 ktÓre toczy się obecna wojna. W roku rozb1era1ą 1uz mosty żelazne na Wisie pod To-

l 1830 i 1831 Polska była istotnie Winkelriedem naro- , runiem, by z~obyć brak~jące im żela:z:o. A co będzie 
d·ów. Wola tyrana, usrlującego rozkazywać Europi~ ~ benzy'1ą I surowcami w momencie, w którym 
akierowała w owym czasie krocie bagn~tów rosyJs- wojna, obliczona na zużycie, osiągnie s'we pełne 
kich i pruskich przeci.w wolnym ludom : Francji orfiZ napięcie ? Przegrają oni ten .pojedynek, który jest 
Belgii z_ którymi jui: wtecły solidaryzowała !nę An- wa!k.ą. ducha . z ~at~r~ą. starciem się zaSad lu~%
gHa. I oto w chwili, gdy ruszyć miały poł,czone aiły kosq I spraw1edhwosc1 z barbarzyństwem i ego1z
tych dwu potęg, przeciwko potęgom opartym na ty; mem germańsko-bolszewickim. 

Pragnę Was również poinformować, że wyniki 
naszej akcji dotarły już do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej . Z reprezentantem Prezydenta 
Raosevelta p. Summer Wellesem odbyliśmy tutaj 
bardzo pożyteczną i niezmiernie przyjazną kon
ferencję. Dochodzą mnie od ludności zamieszkałej 
na Wileńszczyżnie głosy o ich tragicznym poło-

. żeniu. Wileńszczyzna została zagarnięta be.z.prawnie 
a fakt przejęcia jej przez Litwę z rąk sowieckich 
w niczym bezprawia tego nie umniejsza. Dnia 15-go 
listopada 1939 roku Rząd Polski pow,iąl uchwalę 
stwierdzającą, że fakty, dokonane ze strony Litwy 
bynajmnięj nie zamykają spraw Wi Ina i Wileń
szczyzny, że Polska praw swoich się nie zrzeka i 
będzie ich z całą bezwzględnością dochodzić . 

Knót~owroczne metody ucisku i eksterminacji 
stosowane przez władze litewskie, wobec bez
bronnej ludności polskiej, zaważą ciężko. w ogólnym 
rozrachunku końcowym, tak jak z drugiej strony 
pomoc okazana Polakom przez naród litewski mo
gła by się stać podstawą zgodnego współżycia z 
odbudowaną Polską. 

Rodacy, prowadzimy z inicjatwy Niemiec hitlerO· 
wskich tak zwaną wojnę totalną. Jej wynik osta
teczny zależy wprost i bezpośrednio od nieograni
onych zapasów surowców i płynnego paliwa. Za
leży on również od stałego i swobodnego ich uzu
pełniania. Te dwa warunki podstawo~e realizują 
w I 00 procentach nasi sprzymierzeńcy. Natomiast 
t,liemcy wobec nieudałych jak dotąd prób wy•Y· 
skania w tym względzie Rosji, chorują na tym pun
kcie ~iertelnie. Zacieśniająca s ię blokada zmusiła 
ich do ~leństwa jakim był napad na Norwegie, a 
jutro być nioże na Szwecje. Przyszłość może nam 
przynieść jeszcze nie jedną niespodziankę , gdyż 
szaleniec zdolny jest do wszystkiego- Tak jednak. 
jak w dotychczasowym wydarzeri rozwoju na pół
nocy Niemcy ~ieśli zdecydowaną klęskę, tracąc 
połowę swej floty bojowej na morzu, tak i w przy
szłości przegrają tę wojnę . Europa zostanie uwol
niona od germańskiego i bolszewickiego koszmaru. 
Triumf wojskowy nasz i naszych sprzymierzeńców 
jest niewątpliwy. Wszystkie ziemie powrócą do Ma
cierzy, a Polska , która pov,1stanie po rozbiciu nowo
czesnego barbarzyństwa, będzie równie silna i ró
wnie szczęśliwa , jak Polska Jagiellonów, u której 
podstaw był Grunwald. 

I ranii i niosącym niewolę . Polska porwała za broń, Pierwsza dy.vizja grenadierów polskich, którą wy 
ciosy rosyjskich bagnetów przyjęła w pierś własną.. dzi ś stajecie się, sposobi się do czynu ; na czyn 
Pad.aj11.c, ocaliła Europ~. ten z upragnieniem jak nafgorętszym oczekuj_e 

W wojnic z jesieni ·· ubiegłego roku. Polska od .egrała kraj . Zastęp wasz kształci się w atmosferze naj• 
tę sam, rolę stawiając opór zbrojny n·iemieckiej lepszego braterstwa broni w rzemiośle wojennym, 
agresji. I znów padającym ciałem osłoniła Europę, rami~ przy ramieniu z wielką armią francuską, by 
dając Sprzymierzonym czas na przygotowanie się do tym pewniejszy zadać cios wrogowi. Raporty, jakie 
tej wielkiej rozpraw)' z Wlogami ludzkości . Roz pra.- nadchodzą z kraju , stwvierdzają, że naród polski 
wy, która musi zakończyć się zwycięstwem. st~w!a _i stawiać będzie opór niezłomny krwawemu 

naJezdzcy. Naród nasz li,zy bezwzględnie na nas. 
Polska poniosła olbrzymie ofiary. Setki ty się ·y j.ej Jest pewny, że nie zawiedziemy potożonego w nas 

synów poległo w boju, zmarło z ran , w wiezieniach, zaufania, że wykażemy w chwili próby niezach~ 
okrutnej niewoli , albo po prostu od nędzy i mrozu. wiane męstwo, charakter, bezgraniczną ofiarność . 
Ale nie osłabł ofiarny duch narodu , nle osłabła wola Że reprezentować będziemy godnie Polskę, po_
wytrwania aż do zwycieetw:1 . d~jmując na nowo bój, że bronić twardo będziem~, 
Wolę tę reprezentuJc obecny Rząd Polski . Jest nią Je1 honoru, oraz Jej prawa do wielkości. 

przenikniete do głębi dzisiejsze wojsko polskie. M3 Tegoroczny dzień Swięta Narodowego spędzarl'ly 
ono w swych szeregach starych żołnierz y, którzy nie d 1 od b h k O 
złamani przeciwnościami przt'dostali się tuti? ,? , by z a a O ater~ i_ej . jczyzny. Obyśmy mogli Yf 

roku przyszłym sw1:c1ć go w kraju. święto dzi
dalej walczyć. Ma młodych którzy wśr6d mnóatwa siejsze spędza wraz z nami Prezydent Rzeczypo·: 
niebezpieczeństw i trudów, c"Z.ęsto o głodzie i chło- spolitej, podkreślajęc przez to jego wagę . Naszymi 
dzie tygodniami przekradali się na obczyznę, na ·ł · t • · d 
wieść o wojsku polskim . Ma ochotników z różn~ch mi ym, .. g?~cm,, .~ą zis!aj ambasadorowie Wielkiej 
etron Europy. Ma ochotników, rezerwistów. i)obo- Brytanii I Franc,i , d0\<'1/Ócka armii francuskiej wraz 

~:7J::c:n~~'.~~ot\· ~~~·kiaj , ~~=:~~caj•::~ ~;:!~'/ :,e;;;;:d~~/~~~la;~ed:;~~~ele fr;~~~!~~~:· an~ 
·Wszystkie te elementy zespoliły się i za.malgBmo~ gielski~go i ich francuscy . koledzy. Tym sposobem 

wały . w szeregach narodowych przezdzwspOlną mi- ~z~i;~!T~~~asirz~~t:zr::~~~ z~~da;;ś~g~a:~~ 
łość zagrożonej Ojc:zyzny. wsp6lną żą ę odwetu i na polu bitwy, wytrzyma próbę w okresie zawie
wspólną a niezachwianą, wiarę w Ofłta.teczne i.wy• rania .po~oju. A to zagwarantuje całemu światu, 
cięstwo. Wszystkich, od Wodza Naczelnego do mło- Europie I nam wspaniałą przyszłość, budowaną na 
dego rekruta ożywia jednakie pragnienie : by cery- zasadach sprawiedliwości . 
chlej zmierzyć się znowu z wrogiem i krwawo do-
wieść, że Polska nie zginęła 'p6ki my żyjemy . Stwier- .Dziękuj=1:c w imieniu Prezydenta Rzeczypospoli
dz.am to na każdym kroku. Stwierdziłem też znako- teJ , Rządu oraz własnym za waszą żołnierska po
mity nastrój bojowy wczoraj spęd.zając dzień święta stawę, wznoszę okrzyk, który podchwyćcie · 
narodowego razem z dywizją grenadierów polskich Polska oraz sprzymierzeni z nią Wielka Brytania , 
w strefie przyfrontowej . Jestem najmocniej przeko- Francja i Norwegia - niech tyją ! » 
nany, że odtwarzająca się armia polska nic: zawie· ":' tym miejscu oddziały sprezentowały broń a 
dzic ewego narodu, zasłuchanego w odgłosy toczącej orkiestra odegrała hymny narodowe Polski Anglii. 
się wojny I spragnionego, by zasłyszeć szczęk or ęża Francji i Norwegii. ' 
Pr~kiego . Nie zawiccłzie oczekiwań swych ~ojusz- Następnie odbyła się defilada, którą odebrał Pan 
ni ow. I Prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu Naczel-

z zadowoleniem podkreślam. że zarówno mary- nego Wodza oraz szeregu przedstawicieli Armii 
narze, jak lotnicy polscy, a także niektórz)' oficerowi(' Francuskiej i przybyłych gości. 
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Defilada dała obraz wspaniałej postawy poszcte
gólnych oddziałów i służb wchodzących w skład 
Dywizji. 

Podziękowanie Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej i p<JF:hwała'"Naczelnego Wodza były•· nagrodą 
dla żołnietzy Dywizji i ich dowódzcy. 

Po defiladzie Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wraz z otoczeniem wziął udział w obiedzie żoł
nierskim w iednym z pułków piechoty podczas 
którego wygłosił krótkie przemówienie wyrażające 
radość, że było mu danym spędzić dzień Swięta 
~arodowągo wśród żołnierzy Wojska Polskiego, 
poczem żegnany ok:rzykami żołnier::r;y opuścił 
miejsce postoju dywizji. , 

•*• 

MONITOR· POLSKI - Dnia 10 maja 194o t. 

ciele Połski z Prezesem Ligi Polsko-Jugosłowiańs- ; 
kiej n11 czele, 
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Od Presydenta Republiki Argentyńskiej 

llloberto Ortis : 

« Z okazji Swięta Narodowego zaprzyjaźnionego 
państwa, mam zaszczyt przesłać Waszej Ekselen• 
cji życzenia Rządu i Narodu Argentyńskiego, 

Berno. - Z okazji święta Narodowego Polskiego 
odprawione zostało w Bemie uroczyste nabożeństwo 
w którym wzillł udział Chlllgę d'Affairea R. P. Ry
niewicz z peTsonelem Poselstwa R. P. oraz miejs. 
cowa Kolonia Polska. I Robert Ortiz, 

, Prezydent Repu.bliki Argentyńskiej ». 
Bru~s~lla. - Z okazji Święta Narodowego 3 Maja ; 

odprawione zostało uroczyste nabożeństwo w kt6- I N 
rym wział udział Oiarae d'Aff , R p a telegram ten Pan Prezydent R. P. odpowie-

.. .. auca , . z perso- dział . 
nelem Poselstwa, miejscowa Kolonia Polska oraz · · 
szereg wybitnych osobistości z pośród miejscowego ' « Jego .Eksj!lenc:ja Robert Ortiz, Prezydent l<.e-
społeczeństwa. · , publiki Argentyńskiej , Buenos-Aires. 

I 

Budapeszt _ W dn' ś ,_. N od 3 M . Serdecznie wzruszony miłymi życzeniami Waszej 
. 1u wi .... a ai, owego aJa Ek I .. · ć · d · · 

W piątek dnia 3 
Swięta Narodowego 3 
Katedrze w Angers 
Nabożeń;;two. 

maja I 940 r. jako w dzień 
Maja odprawione zostało w 
o godz. 10.30 Uroczyste 

w kościele O. O. Pijar6w odprawione zoatało uro- d se .en~11,dpl r0Rszędprzy1lą na1ser eczme1sze poz·-
1 czyete nabożeństw kt' 1 b ł ks 8. k r'?w1~n1a a zą u sz achetnego Narodu Argen-
j Karol Radoński. o, ore ce e rowa . is up tynsk1ego 

Nabożeństwo celebrował w asyście Kapituły 
Katedralnej i Licznego kleru Biskup Polowy Wojsk 
Polskich Ks. Jó;ef Gawlina· 

Podniosłe kazanie okolicznościowe wygłosił 
Członek Rady Narodowej Ks. Dziekan Jan 
Brandys. 

Pienia religijne wykonał miejscowy chór kate
dralny oraz chór wojskowy miejscowego gami:zonu 
polskiego. 

Na nabożer'lstwo przybył w imieniu Pana Prezesa 
Rady Ministrów Pan Minister Spraw Zagranicznych 
August Zaleski. Nadto w nabożeństwie wzięli 
udział Pan Minister Skarbu Dr. Henryk Strasburger, 
Generał Paszkiewicz oraz oficerowie gamiz.onu i 
urzędnicy polskich urzędów państwowych. 

Na nabożeństwie był obecny nadto Korpus 
Dyplomatyczny akredytowany przy Rządzie Polskim 
in corpore. · · 

Miejscowe władze francuskie cywilne i wojskowe 
przybyły licznie 1: Prefektem Departamentu Maine 
et Loire na czele. Przybyło również stowarzyszenie 
« Les .Amis de la Pologne ». Kościół wypełniła po 
brzegi · miejscowa Kolonia Polska, żołnierze miej- · 
scoweg() garnizonu polskiego oraz liczni przyja
ciele Pol.ski posród społec:xeństwa francuskiego. 

Po ijnaboieństwie chór katedralny odśpiewał 
hymn narodowy " Boże coś Polskę » po francusku, 
poczem zebrani Polacy odśpiewali go pa polsku. 

· Paryż, W dniu .. Swięta Narodowego 3 Maja 
w Kościele Polskim przy rue St, Honore odpra
wione zQStało uroczyste nabożeństwo przez Rektora 
Misji Polskiej we Francii Ks. Franciszka Cegiełkę, 
który wygłosił podniC>lłe prz:emówienie, 

W ·nabożeństwie W%ięli udział Charge d'Affaire 
R. P. w Paryżu, Minister pełnomocny Feliks Fran
kowski z całym personelem . Ambasady, Konsul 
Generalny R. P. Witold Obr11bski z personelem 
Konsulatu Ceneralnego, Ministrowie ; Opieki Spo
łecznej Jan Stańczyk, Prof. Dr. Stanisław Stroński 
I Or. Marian Seyda, Podsekretarz. Stanu w Mini
sterstwie Opieki Społeczenj Karol Popiel, I. Za
stępca Ministra Spraw Wojskowych General Dr. 
Marian Kukieł,. oraz. liczni oficerowie Wojska Pol
skiego i pracownicy pol_skich instytucyj rządowych 
I społecznych w Paryżu. .. 

Obok Wielkiego Ołtarza zajęli, miejsca Nuncjusz: 
Apostolski we Francji, Charge d'Affaires Nuncja
TUi1' _,Apostolskiej przy Riiądzie P~m-M6g'hf~ 
c:ini i Ks. Biskup Chaptal, 

Kościął, plac: przed Kościołem i przylegające 
ulice wypełniły ogromne tłumy miejscowej Ko~onii 
Polskiej, które nie mogły pomieścić się w Kościele. 

Przed nabożeństwem Charge d'Affaires Nuncja
tury Apostolskiej, Msgr Pa~ini, dokonał poświęcenia 
sztandaru Liceum Polskiego im. Cypriana Norwida 
w Paryżu. 

Po nabożeństwie zebrani odśpiewali hymu na
rodowy « Boie coś Polskę ». 

~ 

Po nabożeństwie odprawionym w Kościele Pol
skim\ w Paryżw z okazji Swięta Narodowego 
3 Maja, Charge d'Affaires R. P. we Francji, Mini
ster pełnomocny Feliks Frankowski, w otoczeniu 
personelu Ambasady 'R. P. w Paryżu udał się pod 
luk Tryumfalny i złożył na Cirobie Nieznanego 
żołnierza wspaniały wieniec z: szarfami o barwach 
narodowych polskich. 

Na nabożeństwie obecny hył Poseł R. P. Orlowski 
z perliOnelem Poselstwa, Konsul Generalny Zarański 
z personelem Konsulatu, Koloiµa Polaka, Członkowie 
Zwillzku Węgrów Legionist6w oraz Hcznl ~yja-
ciele Polski. 

Władysław Raczkiewicz: ». 

I Od Króla Belgów Leopolda 111 : 

Bu"Jcarel!Zf, - W dniu święta Narodowego odpra- I . 
wione zostało w Katedrze Sw. Józefa uroczyste n;,.-1 « Jego E~~l~n~Ja Pan Prezydent R. P. - Angers. 
bożeństwo w którym wziął udział Ambasad R p « Z okaz11 sw1ęta narodowego polskiego prosz? 
Roger hr.' Raczyński personel Ambasasd R p ·. '!'/as'Vł_ Ekselencję o przyjęcie moich najlepszych 

Koneulatu R. P., p~cdstawiciele Rządu YRu:Uuń-._ 1 zyczeń dla przyszłości Jego Ojczyzny. 
kiego, Anglii i Francji oraz tłumnie zebrana Kolonia Leopold ». 
Pol,ka. 

L ·11 z k · o!, N ,i W odpowiedzi na powyższy telegram Pan Pre-
, e. - o azii .::>więta arodowego odprawione d R p Wł d ł 

ł k • · 1 ś , f z:y ent . . a ys aw Raczkiewicz wysłał do 
zosta o w oscie e w. Ste ana uroczyste nabożeństwo J K M L Id 
kt • l b ał K d · · , eopo a 111 Króla Belgów nast„pu1·ący 

ore ce e row ar ynał Arcybiskup Lienart. t I • 
W nabożeńetwie wziął udział Konsul Generalny e egram :. 

R. P. Aleksander Kawałkowski z personelem Kon- · « J. K. M. Leopold Ił!, Król Belgów - Bru-
sulatu Generainego R. P., Prefekt Departamentu ksela .. 
Nord, przedstawicieli- władz wojskowych francus- « Głęboko ujęty życzeniami dla przyszłości Pol, 
kich i angielskich, miejacowy Korpus Konsularny ski, które J. K. M, raczyła mnie nadesłać w dzień 
oraz tłumnie zebrana Kolonia Polska. Jej święta narodowego pragnę wyrazić J. K. M. me 

Londyn. - Z okazji Święta Na~odowego .odbyło 
się w miejS()()wym kościele polskim uroczyste nabo
żeństwo, w kt6rym wzillł udział ·Ambasador R P. 
Edward hr. Raczyński z personelem Ambasady oraz 

najgorętsze podziękowania. 

Władysław Raczkiewicz. ». 

prz~wiciele władz: angielskich i licznie zebrana I 
1 Kolonia Polska. i Od P,e1ydenta Stanów Ziednocsonych Brasylii 

Tehe~an. - Z okazji święta Narodowego 3 Maja 1· Cet_.lio Vargas 
odprawione zostało uroayste nabożeństwo,. w któ- . 
rym wzillł udział Poseł R-. P. Karszo-Siedlewski :.i. I « Prosię Waszą Eksetencję przy1ąt" odemnie 
personelem Poselstw~ R .. P., miejacowy Korpus szczere powinszowania Rządu i narodu brazyl1j-
l)yplomatyczny oraz Kolonia Polska. , skiego, składając życzenia pomyślności dla Narodu 

. ·i Polskiego i dla szczęścia osobistego Waszej Ek-
Tel-Avic,, - Z okazji święta Narodowego 3 Maja I selenóji. 

odpraw·ione z.ostało nabożeństwo w Wielkiej Syna, Cetulio Vargas » 
godze w T el·AVJ'v. · 

W nabożeństwie wzięł udział Konsul R. P. z per- I · 
aonekim Kommlotu or•~ m·i~jec~wo ~olonio Po!11ka I Na .PO~ż,s;y .tele,ram Pan ~rezydent Rzen:y 
Żydowska, Po ceremonu Wielki Rabin Ouziel Alla pospol1te1 odpow1edz1ał następująco . 
z.łożył żyrzenia Konaulowi R. P . wyzwolenia Polski. « Jego Ekselencja Getulio Vargas Prezydent 

· ~. j Stanów Zjednoc:io,nych Brazylii 1 Rio de Janeiro. 
; Proszę Waszą Ekselencję przyjąć me serdeczne 
podziękowania za życzenia wyrażone w stosunku 
do narodu polskiego p~yjaaiela s~lachetnego na
rodu brazylijskiego. 

Z okazji święta Narodowego 3 Maja Pan Pre
zydent Rzeczypospolitej otTZymał następujące 
telegramy : 

I Od IPresyd~nta Francji P, Albefła Lebrun ~ 

« ~go '!JEmen~łady.sław' ltlc:xłd'ewTcz. Płl!- 1 

Władysław Ractkiewic:z I>. 

zydent Rzeczypospolitej Polski - Angers. 1 

« Z okazji polskiego święta narodowego pragnę I Od Prnydenta Chłle Pedro Aguirre Cercla : 
wyrazić Panu Prezydentowi me najserdeczniejsze I 
życzenia dla przyszłości i wielkości Pańskiej « Proszę Waszą Ekselencję przyjąć z okazji ro-

l Ojczyzny. Ciężka próba, przez którą ;muszony jest I cznicy święta Narodowego Pańskiego Kraju najle
prz:ejść Naród Polski umocniła jeszcze bardziej ps:z:e życzenia i pozdrowienia Rządu i Narodu Chi

I niezł<_>mną postawę oraz: postanowienie i wolę lijskiego. 
· zwycięstwa. Pe.dro Aguirre Cerda >J. 
; « Pełni wiary w przyszłośc zapzyjaźnionego i 1 
I sprzymierzonego Narodu prxeżywamy dtisiaj wes- ! Na powyższy telegram Pan Prezydent Rzeczypo-
1 pół z Wami Wasze wspomnienia i l'ladzieje. '. spolitej odpowiedział następująco : 

Albert Lebrun ». · « Jego Ekselencja Pedro Aguirre Cerda Prezydent 

I W odpowiedzi na powyższy telegram Pan Pre
I zydent R. P. Władysław Raczkiewicz wysłał do P. 

Prezydenta Republiki Francuskiej Alberta Lebrun 
depeszę, następującej treści : 

« Jego Ekselencja Albert Lebrun, Prezydent Re
publiki Francuskiej - Pa1yż, 

; Republiki Chile. 
; Szczerze wzruszony proszę Waszą Ekselencję 

I przyjąć szczere podziękowania za przesłani_e uprzej
mych życzeń jako też życ:z:eń które prześyłam dla 

li szczęścia O$Obistego Waszej Ekselencji i narodu 
chilijskiego. 

Władysław Raczklewic~ >J. 

\ « W dniu w którym Naród Polski święci rocznicę -- I Konstytucji 1791 r., która po okresie ciężkich 
.. . od przejść :zapewnić mu miała lepszą przyszłość, je-

_Arvcara. - Z ok~J~ święta ~a~odowego pra= stem szczególnie ujęty Panie Prezydencie, słowami Od Króla Egiptu Faruka I : 
wwne zostało w kaplicy francuskieJ uroczyate .nabo I jakiemi Wasza Ekselencja · zechciała wyraził iy
żeństw~ ~fZY udziale Ambasadora ~- ~-. ~ichała czenia dla naszej Ojczyzny, Opierając się na szla
&kol~1ck1ego, per~o~~lu Am?aaady I mieJscowych j chetnej pomocy naszych wielkich Sprzymierzeń-
polakow oraz. przYUac1ół Polaki. j ców, na swym niezłomnym przywiązaniu do wol-

B l .1 _ z k ·· ś · ta Nar dowe 3 MaJ'a naści i niepodległości, Polska będzie nadal walczyła 
e fll'Gu, o azJ1 wię o go 

1 
· ·1· · · d ełn · tw odbyła się w Belgradzie uroczysta msza św. na któ- za prawo •. cyw,. tzaqę, az o p ego zwyc1ęs a 

rej był obecny Poeeł R. P. Di:;bidti z personelem I wspólnych ideałow. 
Poeelstwa R. P., Kolol\ia Polska oraz liczni pr:zyja- Władysław Rac:z;kiewicz ». 

« Jego Ekselencja Prezydent Rzeczypospolitej 
Polski - Angers. 

« Pragnę wyrazić Jego Ekselencji z okazji pol
-skiego święta Narodowego me szczere i najgorętsze 
życzenia dla Waszej Ekselencji i dla dzielnego Na
rodu Polskiego. 

Faruk ». 
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W odpawiedzi na powyższy telegram Pan Prezy
dent R. P. wysłał do J. K. M. Faruka I, Króla 
Egiptu, telegram następującej treści : 

« J. K. M. Faruk I, Kró l Egiptu . Kair . 
Głęboko wzruszony łaskawymi życzen iami , 

które J. K. M. raczyła wyrazić z okazii nas~e~o 
święta narodowego, proszę J. K. M. o przy,~cie 
najgorętszych podzięk.owań wraz z najszczerszymi 
tyczeniami szczęścia dla J. K. M. i dla .Narodu 
Egipskiego. 

Władysław Raczkiewicz 11 . 

Od Jeaa Królew1kiei Wysokości Re1enta Iraku 

Abclullah,i : 

« Jestem szczęśliwy móc skierować do Waszej 
Ekselencji z okazji święta narodowego Polski naj
szczersze życzenia , które składam dla szczęścia i 
wolności dzielnego Narodu Polskięgo. 

Abdullah Regent • -

Na powyższe życzenia Pan Prezydent Rzeczypo
spolitej odpowiedziął następującym telegramem . 

« Jego Królewska Wysokolć Regent Abdullah , 
Bagdad. 

Bardzo wzruszony sło.Nami , któremi Wasza 
Kró18'Yska Wysokość zechciała wyrazić Swe życze
nif dla Narodu Polskiego pragnę podziękować ser
der;znie i dołączyć gorące życzenia , które składam 
dla szczęścia i wielkości Dostojnego Domu Kró
lewskiego i Narodu I raku. 

Władysław Raczkiewicz ». 

.•. 
Od P. Frederi_co 1,.arido Presydenta Re,ubliki Kuba 

« Jest mi prawdziwą przyjemnością ,wyrazić 
-Waszej Ekselencji z okazji rocznicy dzisiejszej 
nasze serdec-zne pozdrowienia i życzenia , które 
składam w imieniu Narodu i Rrądu Kubańskiego, 
jako . __ lei moim "własnym dla szczęścia osobistego 
W•zei ·,Ekseleąci; I Pol~ki. 

FrE!ąeri.c<? . . Larido 

l!rezvden t Republ\kl Kubańskiej •. . 

Na: powyższy ielegram Pan Prezydent Rzeczy. 
P,IIIPOiii.j odpowiedział tlaStl!PIJJą<:o ; . 

• -)9 Ekseliliic!J•.' ;Frederii:o Larido Prezydent 
Ropublilr.i Kubańskiej, Hawanna. · 

Prag)"ę wyrazić Waszej Ekselencjl , Narodowi i 
Rżądowi Kubańskiemu jaknaiszczersze podzięko
wania za serdeczne życzenia . 

Władysław Raczkiewicz ». 

... 
Od Presydeata Staaów Zje4aocsoa,clo _ Amoryki 

Fraaldl~ D. R-.lta 

• W dniu 'SWll/1• No,odowego Polskiego proszę 
przyjąć jaknajszczersze życzenia dla trwania tra
dycyjnej przyjaźni, która istnieje pomiędzy narodem 
Stanów Zjednoczonych i . narodem polskim: 

Franklin D. Roosevelt •-

Na powyższy telegram Pan Prezydent Rzeczy. 
pospolitej odpowiedział następującą depeszą : 

• Jego Ekselencja Franklin D. Roosevelt Prezy
dent Stanów Ziednoczonych Ameryki, Waszyngton. 

« Uczucia wyrażone w · uprzejrriej depeszy 
Waszei Ekselencji bardzo mnie wzruszyły. Pragnf 
podzi~kov,,ać za nie Waszej Ekselffleji szczególnie 

MONITOR POLSKI . - Dnia IO maj a 1940 r. 

przywiązując jaknajwyiszą wagę do wiekowej 
przyjaźni łączącej na~ polski z narodem Stanów 
Ziednoczonych. 

Władysław Raczkiewicz » 

-o--

Z KANCEL-\ RII 

P. PREZYDENTA RZE.CZYPOSPOLITE.J 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w sobot~. 
dnia 4 maja b . r . w Ambasadzie R . p. w Paryżu 
delegaoję Stowarzyszenia 11 Pol!lki Czerwony Krzyż ,1 

w osobach Prezesa Generała Aleksandra Osińskieeo, 
Podpułkownika Prof. Dr. Juratza i p. Anny Pp,tz~ 
kowakiej . 

Nr. 104-109 

J najnowszej konstrukcji. 'Straty ·materialne ~ 
· więc wyrównane. Straty w ludziach wyn?52ł 1 ofl-
1 cera i 60 marynarzy zaginionych. Z poJród 157 za„ 

I łogi uratQVtlanej , dzięki, energicz.~ej ak~ji · k_olqów 
, polskich. angielskich J trancus1dch, s1edn)lu . J':5ł 

I lżej lub ciężej rannych. Ta b,lesna dla Pol""-ow 
strata zacieśni braterskie węzły - jakie dz~si~ j,uż 

1 łaczą Marynarkę .Polską z Flotą morską _ Wie_lklej 
li Brytanii oraz Francji.. · _ .. 
, Prezes Rady Ministrów powia~mił l')al5ł~~ 

I Radę o wspaniałym przebiegu Swifta Narodo,,egp 
3 Maja. W dniu tym Prezydent Rzeczl'P"5polilej 
oraz Rząd otrzyma_ł z c~~go ~(at~, a także J ~ 

I Polski tyle dowodow sol,d.arnosc,, ze można byt 

I spokojnym o przyszłość. Naród Francuski skorzy
stał z tego dnia, aZeby zamanifesto'°"ać swoją naj 
szczerszą przyjaźń dla Polaków i solidarnośt bez

. względną - gdy o ·celach woiny mowa; Miało to 
• • • • i miejsce podczas licznych obchodów tego święta w 

~an Pre~ydent ~eczypospoltteJ ~r7:y1ął w pome- \ Angers , Paryżu, Lyonie, Perigeud, T':'luzie, Cc,e.~
ch1ał~k, dn~ .6 maJa b. r. P~a M~n1stra Generała 1 quidan , Parthenay, a przede wszystkim w str~ie 
Broni Kaz1?1~erza ~kowsk1cgo I P~aekretarza : armii. Tam bawił Prezydent Rzeczypospołiłe:i. ! NJ
Stanu w M1.ru1~er1~1e Spraw ZRgrantcznych Dr. 1 czelny Wódz, pospołu z ambasadorami fr~kim 
Zygmunta Cnhńaktcgo. i i angielskim oraz licznymi przedstawici,laftli obyd„ 

i wóch parlamentów i obydwóch armii soju,zni-" I czych. Przebiąg tego świtta i pos~awa Dywizji ~-
Pan Prezydent' R2:eczypoapoJitcj przyjał we wtorek, ,:,ad!erów zrobiły na wszystkich niezatarte W~-

dnia 7 maja b. r. Prezesa Swiatowcgo Zwi,zku Po- I zenie, _. __ : . . . . _ 
laków z Zagranicy p. Dr. _Broni.lawa Hcłczyń,kiego . . Po wyduchaniu sprawozdania Pana Pre~~ ~ -

.•. I Ministr:,w, Rada Ministrów uchwaliła po ~ej 
_ - . 1· dyskusii. projekt Dekretu Prezydenta R. P. o utNO-

Pan .Prczyde~t Rzeczypospolitej odebrał we. wto- rzeniu Komisj_i. ·kt6~.a- rejest~~ .. ~ędzie dok.u~. 
rek dnaa 7 maJa b .. r. ustawowe przyrzeczenie od ty i wyd~rzenta. związane :z.- wyn1k,em ·ka~H-WO,.., 
p. Arkadiusza Bożka, jako członka Rady Narodo- jennej w 1939 r. · 
wej Rzt_czypoapolitej Polskiej : z kolei Rada Ministrów omawiała ą,rawy: %'Wij-

. '1 zane z akcją pomocy CzerWonego Krzyża, (11'ft 
••• . obradowała nad wzmagającą się · nędzą w kra/u: 

i przy czym postanOWiono zw~ił sit ponownie w 
Pan Prezydent Rzeczypoepolitej odbył we iroclę I tej sprawie do Prezydenta Hoovera. · 

dnia 8 maja b. r. naradę z Panem Preze.em Rady P~ zała_twi.eniu cał~o szeregu spraw bie~~.·: 
Miru,trów, Naczdnym Wodzem i Generalnym lns- Rada Ministrow uehwalola uroczv,ty protest pnl!\:iW 
pektorem Sil Zbrojnych Generałem Władysławem nowemu 8','(1.lfowi ·niemieckiemu, _ jakim. '_ J• 
Sikorskim, w której wzi,1 udział Pan Miniater Spraw zarządzony · przet. niimleckie · wladft · ~ e · 

I Zagranicznych _Au11111t Zaleeki. wojska obywateli · po1_ skLch, ,:~mles:zkt.ijąe,,d,' · tófq/· 
toria inkorporowane bezpra1M11e do lbeśzy. 

I Pan Prezydent Rzecz~~tej ptZYMI we cz"[ar· I 7 MINISFRSTWA SPRAW .ZAGRANICZNY~ 
tek, dnia 9 maja b. r . członka Rady Narodowej Il,. P . - ~ • '· 
p Dr. lgnaceRO Schwanbarta •

1 
Pan Pr«)'(ient Rzeczypo;prollie;' od-wufaf dek<~ 

I ' • Iem z dnia 2S kwietnia b. r. P . Dr. Tytua !'-: . • • I nickiego ze ~owialr,t. Poola na~.• 
Pan P~ Rzeczypoopolitej ~ w -..-tek Minlatra pelnemocneao 'PIZY Radoie >'ecleneit·S.W•i

dnia 10 maja b. r . Pana Minima Spra.w Zasrani- carskiej. 
cznycl, Augusta Zalelkieao. Jednoa:eó;.ie dekretem z c$,;.'2S · k-wletniw &'.'- t. 

Pan Prezydent . !u,~tej . mianom! ~ 
Miniatra P . Alekumlra l.adooia Poolem -dń,;,· 

Z PREZYDIUM RADY MIN1STR6W 
eu,j,;ym i Mmistrem • ' pełnomocoym · przy_ R...me 
Federac~ S.,.ajcarokiej. · 

..... 
- We środę dnia il. maja b. r. odbyło się posiedxl!f1ie 
Rady Ministr6w pod pr.z~ictwem. Pana Pre- i Ukazała ,;ę w polqwie k,.;etnia: 19«) r. c
Rady Ministrów (;enerała Władysława Sikol'.$kiego. I K,ię,a O inwazji niemiec/iieJ 'u, Połaci.' Jest to eoi6r: 

Na posiedzeniu tym przyjęto do zatwierdzającej j dokumentów, autentycznych zesiań i><az folop1illo 
wiadomości sprawozdanie Prezesa Rady Ministrów I odno97.Ących ooię do wncemiowej kampanii n,~
o od>lnej sytuacji polityczno-wojskowej. M.izy ! kic,j . Poprzedzone przedmow, p. Edwarda l-ł-• 

I in. przyjęto do wiad~r SECzei=óły ·o pomyślnym I Przewodnicz,cogo Francuakiej Izby Depal.~ 
wylądowaniu samodzielnej Brygady Podhalańsk_iej wydawructwo to zawiera -niezb~e d.,...;dy -tli,. 
w Norwegii. Walczyć ona tam będzie zgodn·ie · z tacj, z jak, Rzeaza dokonala-naiu,lu na P~. aa>1 

I decyzją Rządu i w ścisłej łączności z wojskami an- , barł>arzyńskkh metod :prowa<benia -iAY Po,ąe;I 
gielsko-f""1CUSke>-noowesf<i,... O'Polskt~,.,-N.,....egi9 Niemcy, polegai,cy~~ alówni,, · na te~ 

! przeciwko najeźdźcy· niemieckiemu. W wojrie tej i mordowaniu bezbronnej ludąoiei cywilnej. ~~· 

I 
bieri;e udziaf Marynarka Polska, okrywając s~awą waniu jeńców i t. d . wbrew oejele. menta~· 
oręż polski ; ostatnio pod Narwikiem '--'- biorąc' uaadom prawa mi~rodc,weao ·oraz '"'-
udział chh,1bńy w bitwie zatonął O. R. P. « Crom ». uroczyotyrn zapewnieniom. PC>Diidto ~ ~ 
O tym bol-vm fakcie qwiadomił Radę Ministrów opiouie oblęienie Wanzawy, J:,om~ K"" 

I Generał Sikorski. Rada Miriistiów odd.al,c Hold 1!"811 Dyplomatycznego w Krzemieńcu onz niefudo.' 
najglfbszy poległym' marynarzom polskim, przyjęła kie traktowanie przedstawicie~ ic-i.riatu Gene-
do Wiadomości zamiar ·Naczelnego Wodza odzna- ralnea:o R . P. w Gdańsku. w cl.wili GPI•• c:,~a:ia 
czenia okrętu « Grom » i z.asłui:.onych żołnierzy or-. Gdańalca po wkroczeniu wojak niemiectid1:" ~do 
derami bojowymi. Admiralicja brytyjska wyraźając: z Wolnego Miaata. -· 
tego powodu glębokle wsp61czucie Kierownictwu K.ięp · wydana zootała przez Pą&.ltie -Ce,,a,,pn 

I Matynarki Polskiej, stwierdziła go!OWOU oddania Informacji i Dolcumentacji w Pal')'ŻU. na~lioolem 
do dyspozycji Rządu Polskiego· kontrtorpedowca firmy Flammarion. Cena 20 fr. fr . 

---- ----------------------- ----------- .. -- -- ---·- ·--
W ydawca : Ministerstwo Sprawiedliwości Tloczon~ w Dt:ukami « Le Peiit.Courrier » ,- Redaktor :·Ml~ ~Y"liaj : ------------~---~---------------------------~---
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